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गोष्ट जुन्ा काळातील एका प्रचंड मोठ्ा कांतीची आहे. प्राचीि म्हणावे त्ाही 
आधीची. आपली पंचांगे, आपल्ा नदिदचशथाकाच कशाला, आपल्ा कल्पिाही जेरवर 
पोहोचू शकत िाहीत तेव्ाची. सुमारे साडेतीि अब्ज, अराथात ३,५०,००,००,००० 
वषाांपूववीची. त्ाकाळी पृथ्ीवर केवळ एकपेशीय आद्यजीवांची वाढ होत होती. या 
एकपेशीय आद्यजीवांिा स्वतःचे खाद्य स्वतः निमाथाण करता येत िसे. पृथ्ीवरील 
उष्णतेच्ा साह्ािे रसायिांिा आंबवूि त्ावर ते स्वतःचे पोषण करत. अगदी तसेच, 
जसे आजचे काही बॅके्ररया दधुाचे दही बिवतात नकंवा नकणवकाच्ा म्हणजे यीस्टच्ा 
साह्ािे पाव, व्व्िेगार वा मद्य तयार करतात आचण त्ावर जगतात. या प्रनकयेला 
फममेंटेशि नकंवा नकणवि असे म्हणतात.

एकपेशीय जीवांच्ा या साध्या, सरळ जीविाला जे काही आवश्यक होते, त्ाची 
पूतथाता मातीतूि व हवेतूि सहज होत होती. जीविाच्ा या खेळात मग एक कांती 
आली. त्ात निळया-नहरव्ा रंगांच्ा सायिोबॅके्ररयांची प्रमुख भूनमका होती. हवेतूि 
काबथाि-डाय-ऑक्ाईड शोषूि सूयथाप्रकाशाच्ा मदतीिे स्वतःचे अन्न स्वतःच बिवणे या 
सायिोबॅके्ररयांिी चशकूि घेतले होते. पोषणासाठीची ही आत्मनिभथारता आल्ािे 
अल्पावधीतच हे सायिोबॅके्ररया नकतीतरी नवशाल प्रदेशावर पसरले. त्ांिी एखादा 
महाकाय सौरपटलच जणू अंररला! पृथ्ीवरील आजची झाडे-झुडुपेदेखील अश्याच 
पद्धतीिे स्वतःचे अन्न बिवतात.
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तनरतनराळ्ा तत्त्वज्ांनदी पृथ्दीवरील 
सजदीवांच्ा उत्पत्दीकडे 
तनरतनराळ्ा दृप्टिकोनांतून िघघतले 
आिे. तवज्ानाच्ा मते सजदीवांचदी 
उत्पत्दी पावणेचार अब्ज 
वषषांपूववीचदी आिे. त्या तथ्ावर व 
माहितदीवर आधाररत त्या 
िेशकाळाचदी एक कल्पना.
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त्ांच्ा जीविासाठीचे अन्न वा इंधि हेच होते. या इंधिाच्ा ज्वलिातूि एक 
नवषारी वायू उत्सचजथात होत होता. आपण जसे आपल्ा फुफफुसामागगे काबथाि-डाय-
ऑक्ाईड बाहेर सोडतो, तशाच प्रकारे आपले पूवथाजबॅके्ररया हा वायू बाहेर फेकत 
असत. या नवषारी वायूचे वतथाि वातावरणातील इतर वायूं पेक्षा निराळे होते. इतर सारे 
वायू व्थिर होते. हा नवषारी वायू मारि अनतशय अचभनकयाशील म्हणजे ररॲव्क्व् 
होता. पृथ्ीवरील सगळेच याच्ा रासायनिक प्रभावाखाली येऊ लागले होते. प्रत्ेकच 
पदाराथाची या वायूशी रासायनिक प्रनकया होऊि हा वायू शोषला जात होता. रोडक्ात, 
या ‘कचऱ या’ची नवले्वाट सहजतेिे लागत होती.

जीविाचे हे चक बऱ याच काळापयांत यशस्वीपणे चालले. सायिोबॅके्ररयांची 
संख्ा नित्िेमािे वाढत रानहली आचण पृथ्ीवर त्ांचे आचधपत् एक अब्ज वषाांपेक्षा 
जास्त चालले. त्ािंतर म्हणजे आजपासूि साधारण अडीच अब्ज वषाांपूववी, 
सायिोबॅके्ररयांच्ा वचथास्वाला उतरती कळा लागली. कारण तोपावेतो त्ांची संख्ा 
अमयाथाद वाढली होती आचण त्ांच्ा श्ासातूि उत्सचजथात होणाऱ  या नवषारी वायूचे 
प्रमाणही तेवढ्ाच पटीिंी वाढले होते. पृथ्ीवरील पदाराांबरोबर अचभनकया होऊि या 
नवषारी वायूची संपूणथा नवले्वाट लागणे आता अशक् झाले होते. त्ामुळे पृथ्ीच्ा 
वातावरणात या नवषारी वायूचे प्रमाण अमयाथाद वाढतच गेले. कांतीचे रूपांतर आता 
प्रलयात होऊ लागले होते. पृथ्ीवर व नतच्ा वातावरणावर याचा खोलवर पररणाम 
झाला. बहुतांश जीव या नवषारी वायूशी जुळवूि घेऊ शकले िाहीत. असे जीव नवलुप्त 
होऊ लागले. काही शास्त्रजांच्ा मते, जीविाच्ा इनतहासातील हा सवाथाचधक 
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नविाशकारी अध्याय होता. कदाचचत आजवरचा सगळयात मोठा प्रलय! पृथ्ीवरील 
सवाांत भीषण प्रदषूण!

पृथ्ीवरील जीवि अराथात संपूणथातः िष्ट झाले िाही, त्ाचे रूप मारि बदलले. आता 
तेच जीव फोफावू शकले, जे वातावरण व्ापूि असणाऱ  या या नवषारी वायूशी जुळवूि 
घेऊ शकत होते. ज्ांिा असे जुळवूि घेणे कठीण होते त्ांचे अशा अव्स्तत्व काही 
नवचशष्ट नठकाणांपुरते मयाथानदत रानहले, जेरे हा नवषारी वायू पोहोचू शकत िव्ता. 
जसे, दलदलीचे प्रदेश वा समुद्रतळ. आपल्ासारख्ा प्राणांच्ा आतडांत आजही 
असे जीव अव्स्तत्वात आहेत. कालांतरािे, अन् जीवांिी देखील या नवषारी वायूचा 
वापर करणे चशकूि घेतले. त्ांच्ा प्रत्ेक पेशीत हे नवष पचवू शकतील अशा तत्ांची 
निनमथाती होऊ लागली. सायिोबॅके्ररयांच्ा अश्या काही प्रजाती आजही चजवंत आहेत, 
ज्ा या नवषारी वायूशी जुळवूि घेऊ शकल्ा. हाच नवषारी वायू पुढील काळात मारि 
जीविाचा स्ोत बिला.

तो नवषारी वायू होता ऑव्क्जि!
आपण आता याला ‘प्राणवायू’ असे संबोधतो. कोणत्ाही ग्रहाच्ा वातावरणात 

मुक्त ऑव्क्जिचे निव्वळ ‘असणे’ हे त्ा ग्रहावर जीवि असल्ाचे प्रमाण मािले 
जाते. पाणाच्ा अव्स्तत्वाच्ा खुणा तर अवकाशातील इतर काही भागातदेखील 
आढळतात; परंतु, मुक्त ऑव्क्जि पृथ्ीच्ा वातावरणाचे वैचशष्ट्य आहे. ब्रहांडातील 
रासायनिक पदाराांमध्ये ऑव्क्जि हा द्रव वा घि या अन् रूपांतही नवपुल प्रमाणात 
सापडतो. परंतु, ऑव्क्जिचे मूळ रूप ‘वायू’ हेच आहे. ऑव्क्जि हा स्वभावतः 
चंचल आहे, अचभनकयाशील आहे. ऑव्क्जिचशवाय आग पेटत िाही; तर लोखंड 
याच्ा सानन्नध्यात गंजते.

अचभनकयाशील गुणधमाथामुळे ऑव्क्जि आपल्ा शरीरातील पेशीिंा कायथारत 
ठेवतो; पण त्ाचे काही उपद्रवी अंश शरीरात धुमाकूळदेखील घालतात. त्ांिा 
इंग्रजीत ‘फ्ी रॅनडकलस’ म्हटले जाते. त्ांच्ा उपद्रवापासूि बचावाचे तंरि म्हणूि 
जीवाणूं िी ॲचटिऑव्क्डंट निमाथाण करणे चशकूि घेतले आहे. ते या उपद्रवी अंशांिा 
कह्ात ठेवतात. प्रत्ेक पेशीमध्ये ते जणूकाही स्वच्छता मोहीमच राबवतात. प्रत्ेक 
प्रकारच्ा प्राचणमारिाच्ा प्रत्ेक पेशीमध्ये ऑव्क्जिचे हे उपद्रवी ‘फ्ी रॅनडकलस’ व 
सैन्रूपी ‘ॲचटिऑव्क्डंट’ यांचे देव-दािवांसम युद्ध सतत सुरू असते. आज आपण 
चजवंत आहोत, कारण आपल्ा शरीरातील सैन् त्ा उपद्रवी कणांवर वचथास्व गाजवत 
आहे. पण, सरतेशेवटी शरीर या युद्धात हार पत्करतेच. हाच ऑव्क्जि वृद्धावथिेतील 
अिेक रोगांचे व शेवटी मृत्ूचे देखील कारण असल्ाचे मािले जाते. याला 
‘ऑव्क्डेनटव स्टट्ेस’ म्हणतात. जीविाप्रमाणेच मृत्ूदेखील ऑव्क्जिच्ा लीलेचा 
एक भाग आहे.
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ऑव्क्जि त्ाच्ा अचभनकयाशील गुणधमाथामुळे मुक्त स्वरूपात फार काळ नटकत 
िाही. चशवाय आपल्ासारखे प्राणी श्ासाद्ारे ऑव्क्जि आत ओढतात. तरीदेखील, 
आपल्ा वातावरणाचा एक मोठा भाग म्हणजे पाचवा नहस्ा, मुक्त ऑव्क्जिच आहे. 
आचण त्ाचे कारण आहे, श्ासावाटे ऑव्क्जि बाहेर सोडणाऱ  या विस्पती! अधाथाअचधक 
ऑव्क्जि तर समुद्री शेवाळ व निळे-नहरवे बॅके्ररयाच उत्पन्न करतात. त्ांचा हा वाटा 
तीि-चतुराांश इतका असल्ाचा देखील काही शास्त्रजांचा अंदाज आहे. रोडक्ात 
सांगायचे तर, ऑव्क्जि हा विस्पतीचंा मल आहे. त्ांिी बाहेर टाकलेला कचरा! 
पण, आपल्ासाठी हा प्राणवायू आहे.

आपण प्रत्ेक श्ासाबरोबर हा प्राणवायू फुफफुसामागगे शरीराच्ा प्रत्ेक भागापयांत 
पोहोचवतो. हाच प्राणायाम होय. हे चशकणासाठी कुठल्ाही योगगुरुची आवश्यकता 
िाही. श्ास तुटला की आयुष्ाची दोरी तुटते. निसगाथात िेहमीच एकासाठी टाकाऊ 
असलेला भाग दसुऱ  यासाठी संसाधि ठरतो. कोणताही जीव त्ा संसाधिांचा अंशमारिच 
उपयोगात आणू शकतो आचण जे निरुपयोगी आहे ते टाकूि देतो. एकािे निकामी 
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देवाणघेवाणीचशवाय एकेकट्ािे वाढू शकत िाही.

चजतके जेरे जीवि, नततकेच तेरे परस्परावलंबि! नवषुववृत्ाच्ा आजूबाजूच्ा 
वषाथाविांमध्ये आढळणारे जीविाचे अमाप वैभव, तेरील जैवनवनवधता इतररि कोठेही 
बघायला नमळत िाही. समुद्रातील प्रवाळांमध्येसुद्धा चजवंत गजबज कायमच सुरू 
असते. या दोन्ी उदाहरणांमध्ये जीवांमधला तोच व्वहार, तीच देवाणघेवाण असते. 
अश्या नवलक्षण पररव्थितीत जीविाची असंख् रूपे एकमेकांिा धरूि असतात, 
एकमेकांच्ा नवषाचे अमृतामध्ये पररवतथाि करणाचे काम सतत करत असतात. काहीही 
निरुपयोगी ठरत िाही, वाया जात िाही.

कचऱ  याची उपयुक्तता जाणणासाठी फार दरू जायची गरज िाही. अगदी आपल्ा 
शरीरातच याची अिेक उदाहरणे आहेत, जसे कॅव्शियम अराथात चुिा. कॅव्शियमपासूि 
आपली हाडे व दात बितात. कॅव्शियम आपल्ा शरीरात टपाल नवभागाचे देखील 
काम करतो. स्ायूंच्ा कायाथात कॅव्शियमचा अनिवायथा सहभाग असतो. रक्तदाबावर 
नियंरिण ठेवणे, जखमा भरूि काढणे, पेशीचभनत्का मजबूत करणे या सवथा कामांमध्ये 
त्ाचा महत्ाचा वाटा आहे. एखाद्या व्क्तीत कॅव्शियमची कमतरता असल्ास 
त्ाच्ा शरीरपेशी जीविरसांिा सांभाळूि ठेवू शकत िाहीत. तसेच त्ाचा रक्तदाबही 
त्ामुळे वाढू लागतो.

प्रत्ेक चजवंत पेशीतूि कॅव्शियम कचऱ  याच्ा स्वरूपात बाहेर पडतो. आजपासूि 
साधारण ५० कोटी वषाांपूववीच पाणातील काही छोट्ा-छोट्ा प्राणांिी हा कचरा 
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गोळा करूि स्वतःच्ा शरीरासाठी कवच बिवणे चशकूि घेतले होते. या कालखंडातील 
जीवांचे अवशेष जनमिीच्ा ररांमध्ये व समुद्राच्ा तळाशी आढळतात. त्ात 
चशंपल्ांसारखे, कवचांचे पुरावे नदसतात. आजदेखील गोगलगायीसंारखे जीव याच 
पद्धतीिे शंख, चशंपले बिवतात. कालांतरात जीवांची उत्ांती होत गेली. मोठमोठ्ा 
प्राणांची उत्पत्ी होऊ लागली. त्ांच्ा शरीराच्ा आत शंख-चशंपल्ांसारखे साचे 
तयार होऊ लागले, अव्थिसंथिा बिणाची सुरुवात झाली. कॅव्शियमपासूि हाडे व 
दात बिू लागले. आज ताठ कणािे उभे राहतािा आपल्ा अिानमक पूवथाजांिी 
केलेल्ा कॅव्शियमच्ा या साधिेबद्दल आपण आदरांजली अपथाण केली नकंवा केली 
िाही तरी एक मारि खरे की, मिुष् हा अशाच प्राणांचा वंशज आहे. पूवथाजांप्रती 
आपण कृतज असावे वा कृतघ्न, चुन्ापासूि शरीररूपी ही इमारत उभारणाचे त्ांचे 
कौशल् सहजपणे आपल्ात आले. पेशीमंधला हा कचराच हळूहळू आपल्ा 
शरीररूपी इमारतीचा गारा-चुिा बिला, चसमेंट बिला.

कोळसा, खनिजतेल हे लाखो वषाांपूववी भूगभाथात गाडल्ा गेलेल्ा विस्पतीचंे 
अवशेष आहेत. चुन्ाच्ा ज्ा खडकांपासूि आज बाजारात उपलब्ध असलेले चसमेंट 
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बिते, ते खडक प्रत्क्षात कोट्वधी वषगे आधीच्ा समुद्रीप्राणांचे जीवाश्मच आहेत. 
चुन्ाचे खडक भूकंपामुळे समुद्रतळातूि वर आले. ताजमहाल बांधणासाठी वापरलेला 
संगमरवर अशाच जीवाश्मांपासूि बिलेल्ा चुिखडीचा एक प्रकार आहे. ज्ा 
चुन्ापासूि आपल्ा मणक्ांची हाडे बिली आहेत, त्ाच चुन्ाच्ा मजबुतीवर 
आजची नवशाल सदिे व गगिचुं बी इमारती नटकूि आहेत. कॅव्शियम हा एक असा 
पदारथा आहे, जो प्रत्ेक पेशी कचऱ  याप्रमाणे बाहेर टाकते.

कचरा व संसाधिे यांच्ा देवाणघेवाणीतूिच आपले अन्नदेखील तयार होत असते. 
प्रत्ेक प्राचणमारिाचे शरीर पृथ्ीच्ा उवथारकांचा एक छोटासा संग्रह असतो. त्ाच्ा 
मृत्ूिंतर त्ाची शरीररचिा िष्ट होते आचण त्ातील संगृहीत उवथारके दसुऱ  या जीवाच्ा 
रूपात पुिश्च भूतलावर येतात. उदाहरणारथा, जनमिीतूि उगवणारे धान्, भाज्ा 
यांपासूि बिणाऱ  या खाद्यातूि मातीतील उवथारके आपल्ा पोटात जातात. मरणािंतर 
आपले शरीर पुरले गेले काय वा जाळले गेले काय, उवथारके नफरूि त्ाच मातीत 
नमसळतात. त्ाच जागी परततात, जेरूि ती बाहेर आली असतात. जीवि पुिजथान्ाच्ा 
या सूरिावर चालू राहते.

प्रत्येक सजदीवाचदी प्रत्येक शजवंत 
पेशदी कािदी प्रमाणात कॅल्शियमचा 
वापर करते. कामदी न पडलेले 
कॅल्शियम कचऱ् याच्ा स्वरूपात 
िािेर टाकते. िा कचरा गोळा 
करून, त्याचा पुनश्च वापर 
करून कािदी छोट्ा-छोट्ा 
प्राण्ांनदी आपल्या शरीरासाठी 
शंख-शशपंल्यांसारखे कवच व पुढे 
अस्थिसंथिा िनवण्ाचदी सुरुवात 
केलदी. सजदीवांनदी या कचऱ् याला 
इतक्ा तनगुतदीने सांभाळले नसते, 
तर िे पुस्तक पकडणे आपल्या 
िोटांना कधदीच साधले नसते.
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कचऱ  याचे संसाधिात रूपांतर करणारी ही जीविलीला, अराथात, अिंत िाही. 
नतलाही मयाथादा आहेतच. प्राचणमारि त्ा सीमारेषेबद्दल अिचभज आहेत, जी सीमारेषा 
ओलांडणािे ‘कांती’ ‘प्रलया’त बदलू शकते. ज्ा जीवांिी ही मयाथादा ओलांडली, 
त्ांची संपूणथा प्रजाती स्वतःच्ाच कचऱ  याच्ा अमयाथाद नढगाखाली कायमची गाडली 
जाऊि त्ा प्रजातीचंा संपूणथा िायिाट झाला आहे. पृथ्ीवरील जीविाच्ा 
आरंभकाळातील सायिोबॅके्ररयासारख्ा जीवांचेच उदाहरण घेऊया. हे सायिोबॅके्ररया 
त्ांिीच निमाथाण केलेल्ा ऑव्क्जिला बळी पडले. पृथ्ीवर आजतागायत चजतक्ा 
प्रजाती जन्ल्ा, त्ांपैकी ९९ टकक्ांहूि अचधक प्रजाती काळाच्ा उदरात गडप 
झाल्ा आहेत.

पृथ्ीचा इनतहास बघता मिुष्प्राणाचे अव्स्तत्व निमाथाण होऊि चार नदवसदेखील 
झाले िाहीत. आधुनिक मािवाचा एकही अवशेष दोि-तीि लाख वषाांपूववीचा िाही. 
खडकांच्ा वयाच्ा अंदाजावरूि पृथ्ीचे वय साधारणत: साडेचार अब्ज वषगे मािले 
गेले आहे. पृथ्ीचा संपूणथा इनतहास एक वषाथाचा मािला, तर पृथ्ीवर मािवाचे पदापथाण 
३१ नडसेंबरच्ा रारिी अकरा वाजूि पंचावन्न नमनिटांिी झाले आहे – बस पाचच 
नमनिटांपूववी! इतके िगण अव्स्तत्व; पण िा आपल्ाला आपल्ा मयाथादांचे भाि आहे, 
िा आपल्ा जािाच्ा कक्षेचे!

गेल्ा फक्त दहा हजार वषाांत पृथ्ीवरील वातावरण आपल्ासाठी इतके अिुकूल 
झाले की, मािव प्रजाती येरे बहरली. दरम्ाि आपण शेती करू लागलो. वस्ता, 
गावे, शहरे वसवली. मागील फक्त शंभर वषाांमध्ये लागलेल्ा काही वैजानिक शोधांच्ा 
मदतीिे आपण भरपूर अन्नधान् निमाथाण करणास चशकलो. नकतीतरी रोगांचे कायमचे 

निमूथालि करणात आपण यशस्वी झालो. नकतीतरी 
रोगांवरच्ा उपचारपद्धती याच शतकात नवकचसत झाल्ा. 
या पुस्तकात, पुढे सातव्ा प्रकरणात, यानवषयीचे 
तपशीलवार नववेचि आहेच. या सगळया वैजानिक शोधांचे 
फचलत म्हणजे शंभर वषाांत चौपटीिे वाढलेली आपली 
लोकसंख्ा! आज भूतलावर जवळपास साडेसातशे कोटी 
लोक वास्तव् करतात.

जवळपास चौपटीिे वाढलेल्ा आपल्ा लोकसंख्ेबरोबर 
मल-मूरिाचे प्रमाणही चौपटीिे वाढले. परंतु, त्ाचे नियोजि 

करणाच्ा पद्धतीमंध्ये मारि त्ा प्रमाणात, म्हणजे चौपटीिे वाढ झाली िाही. 
साधारणतः चारशे कोटी लोकांकडे एकतर शौचालयाची सोय िाही. आचण समजा 
असली, तरी मैलापाणाचा निचरा होईल अशी सुरचक्षत व्वथिा िाही. म्हणजे दहापैकी 
सहा लोकांच्ा मल-मूरिाचे योग्य निस्ारण होत िाही. उघडावरील मलातूि 

ननव्वळ शौचालये असिे वा नसिे हा 
या पुस्तकाचा नवषय नाही. हा तर एक 
छोटासा पैलू आहे शुचचतेच्ा त्रिकोिी 

नवचारमाजलकेचा! ज्ाचा एक कोन आहे 
पािी, दसुरा माती आणि नतसरा शरीर व त्याचे 

त्याज्. अथथात जल, थल आणि मल.
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तऱ  हेतऱ  हेचे रोग पसरतात. त्ामुळे कोट्वधी लोक रोगग्रस्त होतात, लाखो लोक 
मृत्ुमुखी पडतात. २०१३ मधील एका अभ्ासािुसार मल-मूरिाचे कामचलाऊ 
नियोजि करू शकणारी शौचालये जगाच्ा एकूण लोकसंख्ेपैकी फक्त ११० कोटी 
लोकांकडेच आहेत. म्हणजे सहापैकी केवळ एका व्क्तीकडे! मलनिस्ारण प्रनकया 
संयंरिास जोडलेली शौचालयेदेखील यात मोजली, तरी ठीकठाक शौचालये उपलब्ध 
असलेल्ा व्क्तीचंी संख्ा केवळ २८० कोटीपंयांत पोहोचते. या समस्ेचे सवाांत 
भीषण रूप आपल्ा देशात बघायला नमळते, ज्ाबद्दल आपण पुस्तकाच्ा दसुऱ  या 
प्रकरणात वाचूच.

निव्वळ शौचालये असणे वा िसणे, हा या पुस्तकाचा नवषय िाही. हा तर एक 
छोटासा पैलू आहे शुचचतेच्ा नरिकोणी नवचारमाचलकेचा! ज्ाचा एक कोि आहे पाणी, 
दसुरा माती आचण नतसरा शरीर. अराथात, जल, रल आचण मल. पाणी व माती यांच्ा 
संयोगातूि उगवलेल्ा अन्नाचे काही तासांतच आपले शरीर मल-मूरिात रूपांतर करते. 
या मल-मूरिात जनमिीतूि आलेली अमूल् अशी उवथारके असतात. निसगथानियमािुसार, 
जनमिीतूि आलेली उवथारके शेवटी जनमिीतच परतायला हवीत, त्ांचे पुन्ा इतर 
जीवांच्ा खाद्यात रूपांतर होणासाठी! आजच्ा जीविशैलीत ‘फलशचे शौचालय’ हे 
स्वच्छतेचे व नवकासाचे परमोच्च साधि समजले जाते. परंतु, परमोच्च समजल्ा 
जाणाऱ  या फलशच्ा वापरामुळे मातीतूि आलेली उवथारके मातीत परतणाऐवजी पाणात 
ढकलली जात आहेत. 

उवथारकांच्ा या अशा िासाडीमुळे मातीचा कस सातत्ािे कमी होत चालला आहे. 
पररणामी, शेतजमीि सुपीक करणासाठी आता महागडा व कृनरिम खतांचे साह् 
घ्ावे लागत आहेत. कृनरिम खतांचा हा व्वहार आपल्ा देशाला जरा जास्तच महाग 
पडतो आहे. काही कृनरिम खते तर आपल्ाकडे उपलब्धदेखील िाहीत. त्ामुळे 
आपल्ाला ती आयात करावी लागत आहेत. ही कृनरिम खते आयात करणावर अमाप 
खचथा होतो आहे. ही खते शेतकऱ  यांिा कमी दरात नमळावीत म्हणूि भारत सरकार 
अिुदाि देते. २००९ मध्ये भारत सरकारचे कृनरिम खतासाठीचे अिुदाि एक लाख 
कोटी रुपयांपयांत पोहोचले होते. त्ािंतर हा खचथा उचलणे सरकारला कठीण झाले. 
अिुदाि कमी करणाचे प्रयत्न करूिही कृनरिम खतांसाठी दरवषवी साधारण ७० हजार 
कोटी रुपये खचथा होतोच आहे. पुस्तकाच्ा आठव्ा प्रकरणात याबद्दलची अचधक 
मानहती नमळेल.

खतांचा इतका मारा करूिही वषाथागचणक आपल्ा शेतजनमिीचं्ा उवथारतेचा ऱ हास 
होतच आहे. दहा वषाांपूववीच्ा एका अंदाजािुसार, एक कोटी टि इतका उवथारकांचा 
ऱ हास आपल्ा जनमिीिंा दरवषवी सहि करावा लागत आहे. कारण, अन्नाच्ा रूपात 
नपके आपल्ा शरीराच्ा आत पोहोचत तर आहेत, पण मलरूपात शरीराबाहेर 
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पडल्ावर ती उवथारके पुिश्च मातीत पोहोचणाऐवजी शौचालयांमागगे गटारांमध्ये 
वाहवली जात आहेत.

आधुनिक शौचालये व गटार-व्वथिा पाणाचा भयंकर प्रमाणात अपव्य तर 
करत आहेतच, पण जलप्रदषूणाचे देखील हे मुख् कारण बिले आहे. एका 
अभ्ासािुसार, जगभरातील अध्याथाअचधक िद्या, तलाव व समुद्रनकिारेदेखील 
मलनमचरित पाणािे प्रदनूषत झाले आहेत. दाट लोकसंख्ा असणाऱ या आपल्ा 
देशातील पाणाचे स्ोत अचधकच हलाखीच्ा व्थितीत आहेत. मग त्ा गंगा वा 
यमुिेसारख्ा पनवरि िद्या असोत, तलाव असोत नकंवा भूजल. पुस्तकाच्ा पाचव्ा 
प्रकरणात याचे नववेचि आहे.

मलनिस्ारण प्रनकया संयंरि हा शहरांिी निमाथाण केलेले दनूषत पाणी शुद्ध करणाचा 
एकमेव उपाय असल्ाचे समजले जात आहे. ही संयंरिे बिवणास महागडी व 
चालवणास नकचकट आहेत. नकतीतरी नवकचसत देशांच्ा धिाढ् शहरांमध्ये देखील 
ही यंरिणा निकामी ठरली आहे. त्ामुळे अवाढव् खचथा करूिही तेरील पाणाचे स्ोत 
दनूषतच आहेत. पुस्तकाच्ा चौथ्ा प्रकरणात याचे नवस्तृत वणथाि आहे. 

मल-मूरिाचे ओझे केवळ िद्यांवर वा तलावांवर पडलेले िाही. हे ओझे उचलणाचे 
काम मािवसमूहांवरही टाकले जात आहे. ही अशी माणसे आहेत, ज्ांच्ा जन्जात 
ददुदैवाचा गैरफायदा इतरेजि घेत आहेत. आपल्ा देशात काही नवचशष्ट जातीवंरच 
मल-मूरि उचलणाचे काम पूणथातः सोपवले गेले आहे. इतर काही देशांमध्येही पूववी 
असे झाले आहे; पण भारतात हे आजदेखील होत आहे. या नवचशष्ट जातीमंधील काही 
लाख लोक आजही शानपत जीवि जगत आहेत. स्वच्छतेच्ा िावाखाली स्वतंरि 
भारतात हे आजही गुलाम आहेत. यानवषयीचे नववेचि आपण पुस्तकाच्ा नतसऱ या 
प्रकरणात वाचू शकाल.

सवथाच काही चुकते आहे, असे िाही. नकतीतरी लोक नकतीतरी चांगली व योग्य 
कामे करणाचा प्रयत्न करत आहेत आचण बऱ याच प्रयोगांचे चांगले पररणामदेखील नदसू 
लागले आहेत. प्रस्तुत पुस्तकाच्ा िवव्ा प्रकरणात अशाच काही प्रयोगांची मानहती 
आपल्ाला नमळू शकेल. याच प्रकरणात काही अवचलयांशी देखील आपली ओळख 
होईल. हे ते लोक आहेत, जे कुठलाही प्रचार ि करता गेल्ा अिेक वषाांपासूि 
शांतपणे आपले काम करत आहेत. 

त्ाआधी, सहाव्ा प्रकरणात कोलकात्ातील एका अद्तु प्रयोगाशी आपली 
ओळख होईल. मल-मूरिािे व्ापलेल्ा आपापल्ा नवश्ाचे सोिे करणाचे प्रयत्न 
तेरील नकतीतरी नकमयागार सातत्ािे करत आहेत. त्ांिी कधी आपल्ा या कामाचा 
गाजावाजा केला िसल्ािे त्ांच्ा करा आजपयांत त्ांच्ापुरत्ाच रानहल्ा आहेत. 
परंतु, आपण या सगळयांकडूि बरेच काही चशकू शकतो.
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‘प्रत्ेकासाठी शौचालय’ या मोनहमेच्ा कायथाकत्ाांचा व पाणाचे प्रदषूण 
रोखणासाठी काम करणाऱ यांचा एकमेकांशी संवाद कमी आहे. जनमिीला नतची 
उवथारके परत नमळावी यासाठी काम करणाऱ यांचा वरील दोघांशी संवाद आणखी कमी 
आहे. आचण मल-मूरि उचलावे लागत असणाऱया जातीिंा त्ा कामातूि मुक्ती नमळवूि 
देणासाठी झटणारे लोक तर अगदीच एकाकी पडले आहेत.

हे पुस्तक म्हणजे या सगळयांचा एकमेकांशी पररचय व्ावा आचण त्ांचे 
आपापसातील संबंध वाढावे यासाठी केलेला एक छोटासा प्रयत्न आहे. पुस्तकाच्ा 
‘संदभथा’ नवभागात नदलेली लोकांची िावे व पत्े वाचूि वाचकदेखील या परस्परसंबंधांत 
स्वतःला गोवूि घेतील अशी आशा आहे. जल, रल व मल यांचे संबंध शाश्त आहेत. 
आपल्ा सामाचजक व्वहाराशी याचे िाते जोडले आचण ते निभावले, तर आयुष् सोपे 
होईल. याचे एक उदाहरण आपल्ाला पुस्तकाच्ा शेवटच्ा प्रकरणात, ‘मलदशथाि’ 
यात नमळेल. जल, रल व मल यांच्ाशी असलेले िाते आपण निभावले िाही, तर 
अमूल् अश्या आपल्ा जनमिी िापीक होतील, िद्या प्रदनूषत होतील आचण आजार 
बळावत जातील. डोक्ावर टोपल्ांिी मल वाहूि िेणाऱ या शानपतांिा प्रनतषे्चे नदवस 
कधीच नदसणार िाहीत.

आपापल्ा वैयनक्तक आयुष्ात डोळे झाकूि चालत राहणारे लोक म्हणजे केवळ 
गदवीच! ही अफाट गदवी कधीतरी सैरभैर होऊि माणसाची 
तीच ददुथाशा करील, जी ऑव्क्जि बिवणाऱ या प्रागैनतहाचसक 
काळातील जीवाणूंची झाली. स्वतःच्ा श्ासातूि बाहेर 
पडणाऱ या कचऱ यामुळेच ते िष्ट झाले. पण, त्ांच्ा 
नविाशामुळे पृथ्ीवरील जीवि िष्ट झाले िाही, त्ाचे रूप 
तेवढे बदलले.

कुणास ठाऊक, आपल्ा मलाची योग्य नवले्वाट 
लावणे चशकलो िाही, तर आपणही नवलुप्त होऊ! आज 
िाही, उद्या! शंभर िाही, दोिशे िाही, कदाचचत चारशे 
वषाांिंतर! असे काही झाले, तर आपली पुढची नपढी प्रलयाच्ा काठावर उभी राहूि 
नतच्ा पूवथाजांच्ा, म्हणजेच आपल्ा मूखथापणाला दषूणे देईल. मिुष्जातीला 
कुठल्ाही अणुसंहारापासूि, प्रलयापासूि वा युद्धापासूि नविाशाची जेवढी भीती 
िाही, त्ापेक्षा नकतीतरी अचधक भीती त्ाला स्वतःच्ा मलापासूि आहे. मंदगतीिे का 
होईिा, हा नविाश अटळ आहे.

पृथ्ीचे रक्षण आपणच करू शकतो असे समजणे आपली घोडचूक ठरेल. पृथ्ीवरचे 
जीवि आपल्ा काही करणा-ि-करणािे आलेले िाही. तसेच आपण संहार करायचा 
म्हटले तरी िष्ट होणारे िाही. आपण कळतिकळत नकतीही प्रयत्न केले, नकतीही 
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जल, थल व मल यांचे संबंध शाश्वत आहेत. 
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अश्ा आपल्ा जनमनी नापीक होतील, नद्या 
प्रदतू्षत होतील आणि आजार बळावत जातील.
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प्रजातीचंा समूळ िायिाट केला, तरी हे होणे िाही. जीविाचे रूप तेवढे बदलेल. अशा 
काही जीवांची उत्पत्ी होईल, ज्ांच्ासाठी मािवनिनमथात कचरा, मािवी मल हे 
जगणाचे साधि असेल. असे कीटक, जे आपण निमाथाण करत असलेल्ा नवषािे 
मरणार िाहीत. काँग्रेस गवत वा नवलायती बाभूळ यांसारखे तण, जे नकतीही प्रयत्न 
केले तरी िष्ट होणार िाहीत. असे रोगाणू, जे आपण बिवत असलेल्ा औषधांिा 
जुमािणार िाहीत. 

तेव्ा प्रश्न पृथ्ीच्ा रक्षणाचा िाही. रक्षण मािवजातीला स्वतःचेच करायचे आहे; 
तेदेखील स्वतःपासूिच. पुराणातील एका करेिुसार समुद्रमंरिातूि नवषही निघाले 
आचण अमृतही! हे सत् जसे समुद्रजलास लागू होते, तसेच मातीस म्हणजे रलास 
आचण तसेच आपल्ा मलास देखील लागू होते. आपला मल नवषाचे रूप घेऊ शकतो 
वा अमृताचे. मग कांती होईल वा प्रलय! हे कुठलेही राजकीय पक्ष, सरकारे नकंवा 
िगरपाचलकांची भली-बुरी धोरणे ठरवू शकणार िाहीत.

नवषय सामाचजक शुचचतेचा आहे. जल-रल-मल यांच्ा परस्परसंबंधांचा आहे.



दररोज अंदाजे दोि कोटी पंचवीस लाख लोक रेल्ेतूि प्रवास करतात. यांपैकी जवळपास 
एक कोटी साठ लाख लांब पल्लाचे प्रवासी असतात. भारतीय रेल्ेच्ा दहा हजारांहूि 
अचधक गाडा संपूणथा भारत देशात दररोज धावत असतात. साधारण सात हजारांहूि 
अचधक से्टशन्सवरूि धावणाऱया बावन्न हजारांहूि अचधक डबांतूि देशाच्ा एका भागाचा 
दसुऱया भागाशी पररचय होत असतो. या डबांमध्ये अिेक बोलीभाषा, निरनिराळया 
वेशभूषा, नठकनठकाणचे खाद्यपदारथा व वैनवध्यपूणथा जीविशैली एकाचवेळी िांदत असतात. 
आपल्ा देशातील रेल्ेरुळांची एकूण लांबी साधारण एक लाख नकलोमीटर एवढी भरेल. 
पृथ्ीपासूि चंद्राच्ा अंतराच्ा साधारणतः एक-चतुराांश एवढी!

रेल्े नवभागाकडे अकरा लाख एकरहूि अचधक जमीि आहे. गोवा राज्ाच्ा एकूण 
भूक्षेरिाच्ा सव्वापट! त्ापैकी हजारो एकर जमीि िुसतीच ररकामी पडूि आहे. ही एवढी 
प्रचंड जागा सांभाळणे सोपे िाही. सरकारी जनमिीवंरचे अनतकमण आपल्ाकडे सवथारि 
नदसते. त्ात रेल्ेच्ा ररकाम्ा जनमिी हडपणे तर आणखी सोपे! प्रनतकूल पररव्थितीत गाव 
सोडूि रोजगार, सुबत्ा, सुनवधा व उज्ज्वल भनवष् इत्ानदंच्ा आशेिे शहराकडे वळणारे 
नकतीतरी या जनमिीचंा आरिय घेतात. शहरात आधी येणाऱयांिा चजतक्ा सोयी, सुनवधा 
नमळतात, नततक्ा त्ांच्ािंतर येणाऱयांिा नमळत िाहीत. आपल्ा शहरी लोकसंख्ेपैकी 
बहुतेक लोकांच्ा दोि-चार नपढ्ांआधीचे लोक गावांतूि शहरांकडे आलेले आहेत. आज 
प्रत्ेक शहराच्ा करेत या थिलांतररतांचे उल्ेख असतातच. 

शौचालयातून 
ननघालेले काही नवचार
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थिलांतररतांची संख्ा वाढत रानहल्ािे आधीच मयाथानदत असलेल्ा साधिांवरील ताण 
वाढतो. त्ामुळे जुन्ा थिलांतररतांमध्ये िव्ांचा सािंद स्वीकार िसतो. िव्ािे येणाऱयांिा, 
म्हणूिच, नमळेल त्ात समाधाि मािूि घ्ावे लागते. मोठ्ा शहरांत रोजगाराच्ा संधी 
जास्त असल्ामुळे अन्नाची व वस्त्रांची सोय होऊि जाते. परंतु, निवारा नमळणे सोपे िसते. 
िव्ािे येणाऱयांिा झोपडपट्ांमध्ये अरवा दाट लोकसंख्ेच्ा वस्तांमध्ये कशीबशी, 
तीही अपुरी, जागा नमळते. डोक्ावर छप्पर असणे जेरे दरुापास्त, तेरे शौचालयाचा नवषय 
तर बराच िंतरचा. तसेही गावातूि येणाऱयांिा उघडावर शौचास जाणाची सवय असतेच. 
त्ामुळे शहरांतही उघडावर बसतािा त्ांिा कािकोडें होत िाही; पण दाट लोकवस्ती 
असलेल्ा शहरांमधे्य अश्या उघडा जागा नमळणेदेखील सोपे िसते. रुळालगतची रेल्ेची 
जमीि अश्यावेळी उपयोगी पडते.

रुळांच्ा आजूबाजूला शौचासाठी बसलेले लोक नदसणे, ही नित्िेमाची बाब आहे. 
शहरांमध्ये व शहरांलगतच्ा पररसरांमध्ये असे दृश्य जास्त प्रमाणात नदसते. नकत्ेक 
नठकाणी शौचास जाणासाठी मोकळी जागा उरलेली िाही. तेरील थिानिकांिा िाइलाजािे 
रेल्ेरुळांवरच बसावे लागते. रेल्े अचधकाऱयांच्ा मते, रुळांिी व्ापलेल्ा जनमिीच्ा 
एक टक्ा भागावर मलाचा भीषण मारा आहे. काहीिंी तर भारतीय रेल्ेस एक भलेमोठे 
शौचालयच म्हटले आहे.

एका रुळावरूि धावणाऱया गाडीच्ा चखडकीतूि बाहेर बघणाऱयांिा, दसुऱया रुळांवर 
शौचास बसलेली माणसे िजरेस पडतात. बरेचदा बाजूच्ा रुळावरूि धावणारी गाडी पुढे 
जाईपयांत शौचास बसलेल्ांपैकी काही लज्ारक्षणारथा उभी राहतात, तर काही िुसतेच 
तोडं वळवूि घेतात. हा नित्िेम झाला असल्ािे हळूहळू याबाबतची लाज वाटेिाशी 
होते. रेल्ेमधील प्रवाशांिा देखील ही दृश्ये सवयीची होतात. चस्त्रयांसाठी मारि हे जास्तच 
लाचजरवाणे असते. त्ा चेहऱयावर पदर ओढूि घेऊि रुळांकाठी शौचाला बसतात. शौचाला 
जाणे ही दैिंनदि व्वहारातील अत्ावश्यक अशी शारीररक गरज असल्ामुळे रुळांलगतच्ा 
वस्तांमधील चस्त्रया बहुदा पहाटे उजाडायच्ा आत वा सायंकाळी अंधारल्ािंतर शौचास 
जातात. अंधारामुळे लज्ारक्षण होते, पण सरपटणारे नकडे व अन् जिावरे यांपासूि 
होणारे धोके असतातच.

रेल्ेरुळांवर पडणाऱया मल-मूरिामुळे आणखी एक धोकादायक बाब पुढे उभी राहते, 
ती म्हणजे रेल्े अपघातांची! मल-मूरिनमचरित पाणामध्ये असलेली काही रसायिे पोलादास 
हळूहळू क्षती पोहोचवतात. पररणामी, रुळांिा खालच्ा स्ीपरशी बांधूि ठेवणासाठी 
वापरात येणाऱया जोडणा म्हणजे बोलट्स चखळचखळे होतात. या जोडणा वेळोवेळी 
बदलाव्ा लागतात. त्ा बदलल्ा िाहीत, तर अपघात होणाची भीती वाढतच जाते. 
चशवाय रेल्े नवभागाला केवळ हे बोलट्स बदलणासाठी दरवषवी ३००-५०० कोटी रुपयांचा 
खचथा करावा लागतो.
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रुळांवर शौचास बसणाच्ा सवयीमुळे घडणाऱया इतरही अिेक दघुथाटिा असतात. 
त्ांची साधी चचाथादेखील होत िाही. रुळांची देखभाल करणाऱया सुरक्षा कमथाचाऱयांिा या 
मल-मूरिामध्ये व त्ाच्ा दगुांधीमध्येच त्ांची कामे करावी लागतात. रुळांवर पडलेल्ा 
मल-मूरिाची स्वच्छता करणाच्ा ‘खास’ कामासाठी रेल्ेला जवळजवळ दीड लाख 
कमथाचारी िेमावे लागतात. या कामासाठी कायमस्वरूपी िोकरवगथा अनतशय कमी असतो. 
बहुतेक वेळा हे काम कंरिाटावर नदले जाते आचण कंरिाटदार ते रोजमजुरांकडूि करवूि 
घेतात. रुळांवरूि व स्ीपरवरूि वाळलेला मल घासूि काढणे सोपे िसते. पाणी, झाडू 
व हातांचे रिम यांिीच तो स्वच्छ करता येतो.

हे काम काही नवचशष्ट जातीचंे व समाजाचेच लोक करतात. समाजात त्ांिा वारंवार 
अपमािाचे व अन्ायाचे चटके सोसावे लागतात. हातािे मल उचलणाच्ा कुप्ररेवरील 
खटले न्ायालयांत िेहमीच सुरू असतात. असे काम करायला लावणे बेकायदेशीर 
असल्ािे रेल्े अचधकाऱयांिा त्ासाठी वेळोवेळी फटकारलेही जाते.

केवळ नाइलाजास्तव गावांतून 
थिलांतररत िोऊन शिरांत 
येणाऱ्या लोकांसाठी रेल्ेच्ा 
मोकळ्ा जतमनदी शौचास जाण्ाचे 
अधधकृत थिानच िनून जाते. 
कािींनदी भारतदीय रेल्ेस एक 
भलेमोठे शौचालयच म्हटले आिे.
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रेल्े-रुळांना खालच्ा 
स्दीपरशदी िांधून ठेवण्ासाठी 
वापरात येणाऱ्या जोडण्ा. 
प्रवासदी डब्ांच्ा शौचालयाच्ा 
नालदीतून िािेर पडणारे पाणदी 
व मल-मूत्र जोडण्ांवर पडते. 
पररणामदी, जोडण्ा सडतात आणण 
व्खळव्खळ्ा िोतात.

रेल्ेच्ा रुळांपासूि न्ायालयांतील टेबलांपयांत पसरलेल्ा या नवषमतेवर योग्य 
शौचालय-व्वथिा हाच अंनतम तोडगा होय. परंतु, िजीकच्ा काळात तरी प्रत्ेकासाठी 
शौचालयाची सोय करणे अशक् आहे. अब्जावधी रुपये खचथा केले तरी, अिेक वषाांच्ा 
अरक व सातत्पूणथा प्रयत्नांतीही हे होणे सोपे िाही. लोकांिी रुळांवर व रुळांच्ा 
अल्ाड-पल्ाड शौचास बसणे बंद केले तरी रुळांवरील व स्ीपरवरील मलाचा रर 
कमी होणाची शक्ता िाही, कारण रुळांवर पडणाऱया मल-मूरिाचा आणखी एक स्ोत 
आहे, रेल्ेतील प्रवासी! चखडकीतूि बाहेर बघतािा, उघडावर शौचास बसणाऱयांकडे हे 
प्रवासी नकतीही तुच्छतेिे बघत असोत, पण त्ांिा हे उमगत िाही की, प्रवासादरम्ाि 
वापरत असलेल्ा रेल्ेच्ा शौचालयांतूि बाहेर पडणारे त्ांचे मल-मूरिही रुळांवरच पडते. 

रुळांलगत उघडावर शौचाला बसणाऱयांचा मल 
हा निदाि त्ांच्ा वस्तांलगतच्ाच रेल्ेरुळांवर 
पसरतो. रेल्ेतूि प्रवास करणाऱयांचे मल-मूरि तर 
देशभरातील रुळांवर सतत पडतच असते.

धावत्ा गाडांतील शौचालयांतूि बाहेर 
पडणारे मल-मूरि वेगािे वाहणाऱया हवेमुळे 
रुळांवरच िवे्, तर आजूबाजूलाही पसरते. हवेच्ा 
अफाट वेगामुळे एका डबातूि खाली पडणारा मल 
बरेचदा मागच्ा डबास खालच्ा बाजूिे चचकटूि 
बसतो. डबांची देखरेख व दरुुस्ती करणाऱया 
कामगारांिा या घाणीचा सामिा करावा लागतो. 
डबांचे लोखंडदेखील मलामुळे कमकुवत होत 

जाते. शौचालयांतूि बाहेर पडणाऱया पाणामुळे डबांचा खालचा भाग हळूहळू सडायला 
लागतो. रेल्े नवभागास अशा डबांच्ा दरुुस्तीवर अमाप पैसा खचथा करावा लागतो.

एक माणूस दररोज सरासरी २०० ते ४०० गॅ्रम मलनवसजथाि करतो असे धरले, तर 
लांब पल्लाचा प्रवास करणाऱया एक कोटी साठ लाख लोकांचा एकूण २० ते ४० लाख 
नकलो मल रोज रुळांवर पडत असतो. याचाच अरथा, प्रवासात शौच करणारा प्रत्ेक प्रवासी 
हातािे मल उचलणाच्ा कुप्ररेला खतपाणी घालत असतो. चशवाय रुळांिा व त्ांच्ा 
जोडणांिा देखील तो िुकसाि पोहोचवत असतो. उद्याच्ा एखाद्या गंभीर अपघातात 
लहािसा का होईिा, पण त्ाचा वाटा िसेल कशावरूि?

मुळात समस्ा आहे ती शौचालयांच्ा पाईप्सच्ा रचिेची! गेल्ा ४० वषाांपासूि तीत 
बदल करणाचे रेल्ेखात्ाचे प्रयत्न सुरू आहेत. पाईपांचा बनहमाथागथा रुळांवर वा जोडणांवर 
उघडणाऐवजी दोि रुळांच्ा मधल्ा भागात उघडावा, असा एक प्रस्ताव होता. परंतु, 
ही रचिादेखील उपयोगी ठरली िाही. पाईप्सच्ा वळणांमध्ये चचकटूि मल वाळूि जात 
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होता आचण त्ाची स्वच्छता अचधकच अवघड होत होती. चशवाय पाईप सरळ असोत वा 
वळणाचे, गाडी से्टशिवर उभी असतािा शौचालयांतूि मल तर रुळांवरच पडणार.

खरे तर गाडांमधील शौचालयांबाहेर महत्ाची सूचिा असते, ‘गाडी से्टशिवर उभी 
असता शौचालयाचा वापर करू िये.’ परंतु, शरीराच्ा गरजा चलचखत सूचिांच्ा अधीि 
िसतात. त्ामुळे शौचालयांचा वापर होतोच आचण मल-मूरि रुळांवर पडतेच. त्ाच्ा 
स्वच्छतेसाठी पाणाचा अतोिात वापर करावा लागतो आचण या पाणाच्ा व्वथिेचा 
अनतररक्त भार रेल्े नवभागावर येतो. मल-मूरियुक्त पाणी एका पाईपमधूि वाहवूि गटारात 
टाकता येईल, असे ॲप्रि से्टशिवरील रुळांवर लावावे लागतात. प्रत्ेक पॅ्टफॉमथावर 
लावाव्ा लागणाऱया ॲप्रिची नकंमत दोि कोटी रुपये इतकी आहे. मल वाहवणासाठी 
अमाप पाणी लागते आचण त्ासाठी रेल्े नवभागास नठकनठकाणी ट्ूबवेलस खोदाव्ा 
लागतात. आपल्ाकडे पाणाची टंचाई सगळीकडे आहे. अश्या पररव्थितीत से्टशि स्वच्छ 
ठेवणे अवघड होते. याचे पुरावे आपल्ाला कुठल्ाही से्टशिवर बघायला नमळतात. 

या दषु्टचकात आपण कसे अडकलो? भारतीय रेल्ेच्ा समस्ा इतर देशांतील रेल्ेहूि 
निराळया आहेत. बाहेरील देशांत शौचािंतर गुदद्ार स्वच्छ करणासाठी पाणाऐवजी 
कागदाचा वापर केला जातो. त्ा देशांत रेल्ेमधील शौचालयांच्ा खाली एक टाकी 
बसवलेली असते. तीत जमा झालेले मल-मूरि योग्य मागाथािे गटारात जाईल अश्या जागांवर 
त्ा टाक्ांिा ररकामे केले जाते. नवमािांमध्ये सुद्धा अशीच व्वथिा असते. आपल्ाकडे 
मारि शौचािंतर पाणाचा वापर होत असल्ािे ती व्वथिा अव्वहायथा ठरते.

भारतीय रेल्ेिे अश्या टाक्ांचा उपयोग करूि पानहला. पण त्ामुळे फक्त गाडा 
से्टशिवर उभ्ा असतािा तेरील रुळांवर पडणाऱया मल-मूरिास आळा बसला. चालत्ा 
गाडीत या टाक्ा खालूि उघडा ठेवणे अनिवायथा असल्ामुळे मल-मूरि रुळांवर पडणे, 
हवेसोबत वाहत जाऊि डबांस खालूि चचकटणे, जोडणांिा व लोखंडाला सडवणे हे 
चक मारि रांबले िाही. रेल्ेच्ा डबांखाली खूप मोठी टाकी करणासाठी जागा िसते. 
चशवाय या टाक्ा वेळोवेळी स्वच्छ कराव्ा लागतात. रेल्ेिे अिेक उपाययोजिा करूि 
पानहल्ा, पण मूळ समस्ा होती तशीच रानहली. सरतेशेवटी एक उपाय नमळाला. तोही 
अचभयंत्ांकडूि िाही; तर जीवशास्त्रजांकडूि! डी.आर.डी.ओ. अराथात ‘सुरक्षा संशोधि 
व नवकास नवभागा’च्ा वैजानिकांिी त्ांच्ा २० वषाांच्ा अभ्ासातूि हा उपाय शोधूि 
काढला होता. त्ांिा तरी शौचालयासंबंधीचे काम त्ांच्ा हाती का घ्ावे लागले? त्ासाठी 
चसयाचचिमध्ये नियुक्त असलेल्ा सैन्ाला आलेल्ा अडचणी कारणीभूत ठरल्ा.

भारतीय सैन्ािे १९८४ मध्ये चसयाचचिच्ा नहमचशखरांवर त्ांची एक तुकडी तैिात 
केली होती. गोठलेल्ा बफाथात, निमथािुष् अशा पररसरात राहणे एक मोठे आव्ािच असते. 
गोठलेल्ा बफाथात मािवी मल साचूि राहतो आचण त्ा मलाचे नवघटि अशक् होते. 
कारण इतक्ा कमी तापमािात मलाचे नवघटि करणारे बॅके्ररया जगूच शकत िाहीत. 

शौचालयातून 
ननघालेले काही नवचार
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एव्रेस्टवरील नगयाथारोहकांच्ा मल-मूरिामुळे तेरील प्रदषूण प्रचंड वाढणाचे कारणदेखील, 
नवघटि करणाऱया बॅके्ररयांचा अभाव हेच आहे.

चसयाचचिमध्ये आणखी एक समस्ा होती. तेरील नहमिद हा सैन्ाचा एकमेव जलस्ोत 
होता. त्ाचा बफथा  नवतळवूि त्ांिा नपणाच्ा पाणाची व्वथिा करावी लागत होती. पण 
त्ाच नहमिदावर ते मल-मूरि नवसजथाि करत होते. त्ामुळे अशा अवघड नठकाणी वापरास 
सुलभ, आकाराला छोटी व कायथाक्षम अशी शौचालये असणे, ही सैन्ाची नितांत गरज 
बिली होती. अशी शौचालये बिवणाचे काम डी.आर.डी.ओ.कडे सोपवणात आले. 
प्रचसद्ध जीवशास्त्रज लोकेन्द्र चसंह यांिी १९८९ मध्ये हे काम हाती घेतले.

लोकेन्द्र चसंह यांिी रंड प्रदेशात जगू शकणाऱया निरनिराळया जीवाणूं वर अिेक वषगे 
नवनवध प्रयोग केले. यात अंटाव्क्थाका खंडातील जीवाणूंच्ा शोधाची त्ांिा मदत झाली. 
ऑव्क्जिचशवाय जगू शकणारे जीवाणूच या कामी येऊ शकतील, हे लोकेन्द्र चसंह व 
त्ांच्ा सहकाऱयांच्ा लक्षात आले. लोकेन्द्र चसंह व त्ांची चमू यांिी अशा जीवाणूंचे 
अिेक वषगे पालिपोषण केले. त्ा जीवाणूं िा प्रनतकूल पररव्थितीत जगू शकणायोग्य 

बिवले. जसे पाळीव प्राणास निरनिराळया करामती चशकवल्ा 
जाव्ात, काहीसे तसे. िंतर या जीवाणूं िा ऑव्क्जिरनहत 
टाक्ांमध्ये ठेवूि नहमालयाच्ा पल्ाड असलेल्ा लडाख 
प्रांतात िेऊि पारखले.

निरनिराळया पातळयांवरील अपयशांिंतर व अिेक वषाांच्ा 
परीक्षणांिंतर लोकेन्द्र चसंह व त्ांच्ा चमूला या जीवाणूंच्ा 
वतथािाबाबत अचधक जाण आली. त्ा जीवाणूंकडूि कोणते 
काम कसे करूि घ्ायचे, हेदेखील त्ांिा कळत गेले. या 
जीवाणूंचा उपयोग करूि घेणासाठीच्ा टाक्ा कश्या 
असाव्ात, हेदेखील समजले. पाणात असलेला मल हाच 
या जीवाणूं पैकी काहीचंे अन्न होता. काही जीवाणू मल खाऊि 
आम्ल बाहेर फेकत होते. काही जीवाणू आम्लाचे व्व्िेगारमध्ये 
रूपांतर करत होते आचण काही व्व्िेगारच्ा माध्यमातूि 

स्वतःचे पोषण करूि उरलेल्ा मलाचे वायूत रूपांतर करत होते.
आपल्ा पोटातही असे काही जीवाणू वसाहत करूि असतात. ते िसल्ास अन्नपचि 

िीट होऊ शकत िाही. मलाबरोबर आपल्ा आतडातूि पादणाच्ा स्वरूपात वायू बाहेर 
पडणाचे हेच कारण आहे. परंतु, आपल्ा शरीरातील तापमािाची तुलिा चसयाचचिमधील 
बफाथाशी होऊ शकत िाही. अिेक वषाांच्ा प्रयत्नांिंतर डी.आर.डी.ओ.िे तेरील प्रनतकूल 
पररव्थितीत कायथा करू शकणारी ‘बायोडायजेस्टर’ शौचालये बिवली. आपण यांिा 
‘जैवपाचक शौचालये’ म्हणू शकतो. या शौचालयात मल व मूरि आत जाते, तर पाणी व 

थंड प्रदेशात जगू शकतील अशा जीवािूंवर 
वैज्ाननकांनी अनेक वषषे नवनवध प्रयोग केले. 

यात अंटार्क््जका खंडातील जीवािूंच्ा शोधाची 
त्यांना मदत झाली. ऑक्सिजनजशवाय जगू 

शकिारे जीवािूच काही तोडगा काढू शकतील 
हे स्पष्ट होते. वैज्ाननकांनी अशा जीवािूंचे 

अनेक वषषे पालन-पोषि करून त्या जीवािूंना 
प्रनतकूल पररर्थितीत जगू शकण्ायोग्य बनवले. 

जसे पाळीव प्राण्ास ननरननराळ्ा करामती 
जशकवल्ा जाव्यात, काहीसे तसे.
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वायू बाहेर पडतो. ज्ावेळी बायोडायजेस्टर शौचालयांची रचिा केली गेली, त्ाच दरम्ाि 
रेल्े नतच्ा प्रवासी डबांतील शौचालयांची रचिा बदलणाच्ा प्रयत्नात होती. याआधीचे 
रेल्ेचे अिेक प्रयोग नवफल झाले होते. सुरुवातीला काही कटू अिुभव आले, तरी रेल्ेिे 
डी.आर.डी.ओ.िे बिवलेली शौचालये लावूि पानहली.

डी.आर.डी.ओ. संथिा ‘संरक्षण मंरिालया’च्ा अंतगथात येते आचण नतचे काम गुप्त असते. 
रेल्ेदेखील एक सरकारी संथिा आहे, परंतु, नतचे कायथा मारि सावथाजनिक उपयोगासाठी 
असते. दोन्ी संथिांत हळूहळू सामंजस् वाढले. दरम्ाि इतर नडझाईन्सची शौचालये 
रेल्ेला नवकूि त्ांच्ा देखरेखीचे कंरिाट घेणारे स्वारवी ठेकेदार आपोआपच दरू झाले. 
बायोडायजेस्टर शौचालयात या ठेकेदारांिा मुबलक िफ्ाची शक्ता नदसत िसल्ािे 
त्ांिी रेल्ेच्ा शौचालयांच्ा परीक्षणांमध्ये अिेक बाधा आणल्ा. परंतु, रेल्ेमधील 
काही अचधकाऱयांिा बायोडायजेस्टर शौचालयांची उपयुक्तता पटली असल्ािे रेल्ेिे ही 
शौचालये प्रवासी डबांमध्ये बसवणास सुरुवात केली आहे.

रेल्ेच्ा डबांमध्ये बसवणासाठी डी.आर.डी.ओ.िे बायोडायजेस्टर शौचालयांच्ा 
मूळ रचिेत काही फेरबदल केले. नवशेषतः इतर कचरा टाक्ांमध्ये जाऊ िये यासाठी! 
कारण प्रवाशांिा शौचालयात इतर कचरादेखील टाकणाची सवय असते. उदाहरणारथा 
बाटल्ा, पाि-मसाल्ांची पॅ्चस्टक आवरणे, लहाि मुलांची डायपसथा, लंगोट, सॅनिटरी 
िॅपनकन्स इत्ानद. हा कचरा टाक्ांमध्ये जाऊ िये म्हणूि रेल्ेिे शौचालयांच्ा भोकाखाली 
एक नवचशष्ट प्रकारची चाळणी बसवली.

फेब्रुवारी २०१६ पयांत दहा हजारांहूि अचधक डबांमध्ये जुिी शौचालये काढूि बत्ीस 
हजारांहूि अचधक बायोडायजेस्टर शौचालये बसवली गेली आहेत. ही शौचालये बसवणे 
खचचथाक तसेच अवघड असल्ािे सुरुवातीला प्रत्ेक डबातील चारपैकी दोि शौचालयेच 
बदलली. प्रत्ेक डबात चार बायोडायजेस्टर शौचालये बसवणाचा खचथा अंदाजे चार लाख 
रुपये एवढा येतो. सवथा प्रवासी डबांत बायोडायजेस्टर शौचालये बसवणासाठी लागणारी 
एकूण गुं तवणूक दोि हजार कोटी रुपये एवढी होईल. परंतु, हा खचथा केल्ािे स्वच्छतेवरचे, 
देखरेखीवरचे अिेक खचथा कमी होतील, हे येरे लक्षात घेतले पानहजे. तसेच स्वच्छता 
कामगारांिा करावी लागणारी मल हाताळणासारखी घृणास्पद कामेदेखील टाळता येतील. 
सवथा प्रवासी डबांमध्ये ही शौचालये बसवणासाठी कमीत कमी आठ ते दहा वषगे लागतील. 
शौचालये बदलणासाठी डबांिा गाडीपासूि वेगळे करूि कारखान्ात आणणेदेखील 
अवघड असूि रेल्ेवर या व्वथिापिाचा अनतररक्त भार पडेल. इतक्ा अडचणी असूिही 
रेल्ेच्ा अिेक अचधकाऱयांिा बायोडायजेस्टर शौचालयांच्ा उपयोनगतेबद्दल खारिी पटली 
आहे. ही शौचालयेच रेल्ेला घाणीतूि मुक्त करू शकतील यावर त्ांचा पूणथा नवश्ास आहे. 
अशक्प्राय असणाऱया या बदलाला शक्तांच्ा पररघात आणणाऱया डी.आर.डी.ओ.च्ा 
लोकेन्द्र चसंह यांिा रेल्ेचे काही अचधकारी ‘नकमयागार’ म्हणूि संबोधतात.

शौचालयातून 
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भारतात रेल्े सुरू झाल्ािंतर १५० वषाांिी शौचालयांचा हा 
एक व्ावहाररक आराखडा बिवला गेला आहे. शुचचतेचा नवचार 
रुजू लागला आहे. हा चमत्कार गावांत वा शहरांत होणाची 
नकती शक्ता आहे? याच्ा उत्रासाठी रेल्ेचाच आणखी 
जवळूि अभ्ास करूया. भारतीय रेल्े एकमेव असा शासकीय 
नवभाग आहे, ज्ाच्ासाठी अगदी अलीकडे म्हणजे २०१७ 
पयांत वेगळयािे अरथासंकल्प बित होता. या नवभागाजवळ 
स्वायत् कायथाप्रणाली आहे. भारतीय रेल्ेवर नियंरिण असणारा 
स्वतंरि व सक्षम असा एक रेल्ेबोडथा आहे. रेल्ेचा कारभार कुणी 
रेल्ेमंरिी वा कॅनबिेट चालवत िाही, तर रेल्ेबोडथाच चालवतो. 
रेल्ेमध्ये १३ लाख कमथाचाऱयांचे जणू सैन्च आहे. रेल्ेचे 

स्वतःचे इंचजिीअररगं कॉलेज आहे आचण इंचजिीअसथाचा अख्ा फौजफाटा आहे. गेल्ा 
४० वषाांपासूि सुधाररत शौचालये बिवणासाठी रेल्ेचे प्रयत्न सुरू आहेत. अश्या तऱहेिे 
महाकाय रेल्ेजवळ स्वतःची अशी सक्षम यंरिणा तर आहेच, त्ाचबरोबर शुचचतेच्ा 
त्ांच्ा प्रयत्नांमध्ये, संशोधिे व नवकासकामे यांसाठी लागणारी भरपूर संसाधिे उपलब्ध 
असलेल्ा डी.आर.डी.ओ.चे महत्ाचे योगदाि आहे.

आता आपण दृश्य बदलूया. रेल्े नवभागाच्ा या प्रचंड क्षमतेस रोडे दृष्टीआड करूि 
आपल्ा दररद्री, ऊजाथाहीि व निष्प्रभ िगरपाचलकांिा डोळयांसमोर आणूया. काही मोठी 
शहरे सोडल्ास, आपल्ाकडील िगरपाचलका खंक आहेत. त्ांच्ा अरथाव्वथिेचा मुख् 
भाग िागररकांसाठी पाणीपुरवठा, नदवाबत्ी व रस्ते-पूल यांसारख्ा कामांमध्ये खचथा होतो. 
इतर िागरी सुनवधांची मागणी जास्त आहे; पण स्वच्छतेला व शुचचतेला तेरे प्राधान् िाही. 
पेयजल व्वथिापि व मलनिस्ारण ही दोन्ी कामे िगरपाचलकेच्ा एकाच नवभागाकडे 
सोपवलेली आहेत. केन्द्र सरकारात देखील पेयजल व स्वच्छता यांची जवाबदारी एकाच 
मंरिालयावर आहे. इतकेच िवे् तर संयुक्त राष्टट् संघात देखील यांवरील नवचारमंरि एकरिच 
केले जाते, तेही एकाच नवभागाकडूि.

नवनवध शासकीय पातळयांवर पेयजल पुरवठ्ासाठी भरपूर पैसा व साधिे वापरली 
जातात, परंतु, मैलापाणाच्ा शुद्धीकरणासाठी िाही. राजकीय िेत्ांचा कलदेखील पेयजल 
पुरवठ्ाकडे अचधक असतो, कारण यातूि जितेची मिे (व मते) चजंकणे सोपे जाते. 
िागरी सुनवधांच्ा मागणांिा अंत िसतो. पेयजलाबाबतही तसेच आहे. पाणाचा वापर 
ज्ा प्रमाणात वाढतो, त्ाच प्रमाणात मैलापाणी वाढते. शहराच्ा एकूण पाणीवापराच्ा 
८० टके् पाणी गटारात जाते. असे असूिही मलनिस्ारणाला व सांडपाणी व्वथिापिाला 
प्राधान् नमळत िाही. समस्ा नबकट झाल्ावरच प्रशासिाचे लक्ष गटारांकडे वा कचऱयाकडे 
जाते. परंतु, तोवर (सांड)पाणी िाकातोडंाच्ा वर पोहोचलेले असते.

िाट वस्तांमध्े शौचासाठी 
मोकळी जागा शोधणे अवघड 
असते. अशा हठकाणदी एक व्यक्ती 
िसुऱ्या व्यक्तीच्ा मलाच्ा 
संपककात येण्ाचदी शक्ता वाढते 
आणण मग मरणाच्ा तोंडदी नेणारे 
आजार वेगाने पसरल्याने लाखो 
जदीव जाण्ाचा मोठा धोका असतो. 
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यानवषयीचा अिुभव व जाि असलेल्ा अभ्ासकांच्ा मते, पाणी उपलब्ध करूि 
देणात िफा तर आहेच, चशवाय व्वसायाच्ा संधीदेखील! आजकाल पाणी शुद्ध करणारी 
यंरिे घराघरांत नदसतात. पेयजलाच्ा बाटल्ांची नवकी अमयाथाद वाढली आहे. बाटलीबंद 
पाणाची उलाढाल सध्या दहा हजार कोटी रुपयांहूि अचधक असल्ाचा अंदाज आहे. 
पाणी शुद्ध करणारे संयंरि बिवणाऱया एका कंपिीच्ा आकडांिुसार २०१३ मधील या 
व्वसायाची उलाढाल ३,२०० कोटी एवढी होती आचण ती दर दोि वषाांत दपु्पट होत 
आहे. ही वाढ अनियंनरित आहे. पाणी शुद्ध करणाऱया यंरिाच्ा गुणवत्ेचे निचश्चत मापदंड 
िाहीत. प्रत्ेक कंपिी आपापले मापदंड लावणास मुखत्ार आहे.

पाणाचा वापर चजतका जास्त, नततके मैलापाणी अचधक. परंतु, पेयजल शुद्धीकरण व 
नवकी यांनवषयी जेवढी चढाओढ नदसते, तेवढी मैलापाणी शुद्धीकरणानवषयी नदसत िाही. 
जोवर पाणी व मैलापाणी एकाच पारडात तोलले जातील, 
तोवर शुचचतेचे पारडे हलकेच राहील. या सावरि व्वहारामुळे 
आरोग्याचे, पयाथावरणाचे व पैशांचे होणारे िुकसाि आपल्ा 
िजरेत कधी येणारच िाही.

आधुनिक जगात आम्ही गगिचुं बी इमारती उभारल्ा, 
मोठमोठ्ा िद्यांवर धरणे बांधली, समुद्रालाच िवे्, तर 
आकाशालाही गवसणी घातली. पण पररणामांचा नवचार 
करणे प्राणांच्ा स्वभावातच िाही. प्राणी फक्त स्वतःला 
उपयुक्त संधी शोधत असतात. खरे तर, एका प्राणाचा 
कचरा दसुऱयासाठी आपोआपच जीविाचे साधि बिते. 
मिुष्ाचा मल डुकरासारख्ा प्राणाचे अन्न असते. म्हणूिच 
मिुष्वस्तीच्ा जवळपास त्ांचे वास्तव् आढळते. गाय, बैल, घोडे यांिा शेतातल्ा 
धांडांपासूि अन्न नमळते, तर या प्राणांच्ा शेणापासूि बिणारे खत जनमिीचा कस 
वाढवते आचण मिुष्ासाठी अन्नधान् नपकवते.

आधुनिक शहरांिी मारि निसगाथाच्ा या मूलभूत नियमांकडे काणाडोळा केला. घिदाट 
वस्ती असलेल्ा शहरांमध्ये माणसाव्नतररक्त इतर प्राणांसाठी जागाच उरलेली िाही. 
त्ामुळे गजबजलेल्ा वस्तांमधील मल-मूरिाची िैसनगथाकरीत्ा नवले्वाट लागत िाही. 
हे मल-मूरि िद्यांमध्ये वा तलावांमध्ये सोडूि देणापलीकडे आपण काहीही करत िाही. 
आधुनिक शहरे जलस्ोतांतूि शुद्ध पाणी घेतात आचण मलनमचरित पाणी पुन्ा जलस्ोतांतच 
सोडतात. शौचालये गटारांिा जोडलेली असतात तेव्ा असेच घडते.

जगाच्ा बहुतांश भागात हेदेखील होत िाही. फलशचे पाणी व सांडपाणी बहुतेकवेळा 
शोषखड्ड्ात सोडले जाते. ते जनमिीत खोलवर जात असल्ािे मलाची उवथारता कामी 
येत िाही आचण सांडपाणामुळे भूजलही प्रदनूषत होते. हे प्रदषूण डोळयांिा नदसत िाही 

नगरपाजलका असोत की राज् सरकार, केन्द्र 
सरकार असो की संयुक्त राष्टट्र संघ, पेयजल 
पुरवठ्ासाठी थिापन केलेल्ा नवरागावरच 
मलननस्ारिाची व त्यावरील उपचारांची 
जवाबदारी सोपवली आहे. मैलापाण्ाच्ा 
स्वच्छतेसाठी आवश्क असिारी साधने अपुरीच 
पडतात. सगळी साधने पािीपुरवठ्ासाठीच 
उपयोगात आिली जातात.

शौचालयातून 
ननघालेले काही नवचार
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आचण िजरेआड असल्ािे ते फारसे दखलपारिही ठरत िाही. गटारातील पाणािे होणारे 
जलप्रदषूण िजरेच्ा टप्प्ात िसते. परंतु, उघडावर शौचास बसणारी माणसे नदसतात 
आचण उघडावर पडलेला मल नदसतो. त्ामुळे उघडावर शौच करणाऱया लोकांसाठी 
शौचालये बिवणाकडेच शासिाचे लक्ष असते. त्ा शौचालयांमुळे होणाऱया जल 
प्रदषूणाकडे व भूजल प्रदषूणाकडे मारि दलुथाक्ष होते.

कुणीही उघडावर शौचास जाऊ िये यासाठी मागील अिेक वषाांपासूि शासिाचे 
प्रयत्न देशभरात सुरू आहेत. असे करणाची दोि कारणे आहेत. ज्ा नठकाणी एक व्क्ती 
दसुऱया व्क्तीच्ा मलाच्ा संपकाथात येते, त्ा नठकाणी मृत्ूच्ा तोडंी िेणारे आजार वेगािे 
पसरतात. अिेकदा लोकांिा त्ाच जागी शौचास बसावे लागते, जेरे आधी कुणी शौच 
करूि गेलेला असतो. त्ामुळे रोगाणूं िा िवे सावज अगदी सहजपणे नमळते. प्रत्ेक िवीि 
रोगी इतरांसाठी संसगाथाचे माध्यम बितो. लहाि मुले या संसगाथाला सहज बळी पडतात. 

उघडावर केलेल्ा मलाची आपल्ाला खूप मोठी नकंमत चुकवावी लागते. 
याबद्दल नकतीतरी अहवालांमधूि व शोधगं्ररांमधूि सतत सांगणात आले आहे. संयुक्त 

राष्टट् संघाच्ा फेब्रुवारी २०१३च्ा अहवालािुसार भारतात 
दरवषवी अनतसारािे मृत्ुमुखी पडणाऱया मुलांची संख्ा १५ 
लाखांहूि अचधक आहे. रुग्ाच्ा मलाचे कण या-िा-त्ा 
मागाथािे इतर कुणाच्ा नपणाच्ा पाणात वा अन्नघटकांत 
नमसळतात आचण त्ामुळेच रोगाणू पसरतात. आपल्ाकडे 
मलाच्ा घाणीमुळे व शुद्ध पाणाच्ा अभावामुळे १०० पैकी 
४५ बालकांचा शारीररक नवकास व्ावा तसा होत िाही. मुले 
हाडकुळी व खुजी राहतात, जणू कुपोनषतच असावीत. प्रदनूषत 
पाणामुळे पसरणाऱया रोगाणूं मुळे दरवषवी जवळपास चार 
कोटी लोक आजारी पडतात.

दाट वस्तांमध्ये उघडावर शौच करणे लज्ास्पद असते. 
शौचाला जाणाची घाई झाल्ास शहरातील गदवीतूि एकांत 

शोधत नफरावे लागते. पररणामी, बरेचदा, रस्तावर कुठे िा कुठे मल पडलेला नदसतो. 
शहरातील काही भागांतूि तर पायी नफरतािा देखील तेरील घाणीमुळे नकळसवाणे वाटते. 
शहराच्ा मधोमध माश्या घोघंावत असणाऱया नकतीतरी जागा असतात. तेरील वस्ती दाट 
असल्ाची ती जणू खूणच बिली आहे.

आजकाल खेडांमध्ये देखील गावकरी शांततेिे शौचास बसू शकतील अश्या मोकळया 
जागा व कुरणे उरलेली िाहीत. पूववी गावांमध्ये िापीक असलेली जागा शौचास जाणासाठी 
मोकळी सोडणाची पद्धत होती. गावकरी अश्या जनमिी राखूि ठेवत. तेरे जिावरांिा 
चरणासाठी सोडले जात असे. परंतु, आता जनमिीचा लोभ इतका वाढला आहे की, त्ा 

 रारतात दरवषषी १५ लाखांहून अधधक 
मुले अनतसाराने मृत्युमुखी पडतात. रुग्ाच्ा 
मलाचे कि या-ना-त्या मागथाने इतर कुिाच्ा 

त्पण्ाच्ा पाण्ात वा अन्नघटकांत नमसळतात 
आणि त्यामुळेच रोगािू पसरतात. आपल्ाकडे 

मलाच्ा घािीमुळे व शुद्ध पाण्ाच्ा अरावामुळे 
१०० पैकी ४५ बालकांचा शारीररक नवकास 

व्ावा तसा होत नाही. मुले हाडकुळी व खुजी 
राहतात, जिू कुपोत्षतच असावीत.
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जनमिीसुद्धा हस्तगत केल्ा जात आहेत. मोकळया जागेच्ा उपयुक्ततेकडे दलुथाक्ष करूि 
सरकारदेखील अश्या जनमिी भूनमहीि शेतकऱयांिा मशागतीसाठी देत आहे.

आता तर लोकसंख्ासुद्धा वाढली आहे. शौचासाठी काही जनमिी मोकळया सोडल्ा 
असल्ा तरी त्ांचा वापर करणारेही वाढले आहेत. त्ामुळे गावांत चजरेनतरे मल पडलेला 
नदसतो. मल-मूरिाची दगुांधी पसरलेली असते. पायवाटादेखील स्वच्छ िसतात. रस्तांच्ा 
कडेलाच िवे्, तर रस्तांवर गाडा चालवणे अशक् व्ावे, एवढा मल पडलेला असतो. 
ही पररव्थिती रोगाणूंसाठी जणू स्वगथाच!

सरकारसाठी याहूि लाचजरवाणे ते काय असणार? आंतरराष्टट् ीय चचाथासरिांत याच 
कारणामुळे भारताला सतत दषूणे नदली जातात आचण टीका सहि करावी लागते. एकीकडे 
सरकार भरपूर आचरथाक नवकास झालेले महाशनक्तशाली राष्टट्  म्हणूि भारताची प्रनतमा 
उभी करणाचा प्रयत्न करत असतािा, इतर काही गरीब देश मारि याबाबतीत अचधक 
प्रगत असल्ाचे म्हटले जाते. सरकारी आकडांिुसार, भारतात दहापैकी तीि िागररक 
उघडावर शौचास जात आहेत. खरे आकडे यांहूि जास्त असल्ाचे कुणापासूिही 
लपलेले िाही. संपूणथा जगाचे आकडे बनघतल्ास उघडावर शौचास जाणाऱया एकूण 
िागररकांपैकी अधगेअचधक भारतातच आहेत. वेळोवेळी छापले जाणारे हे आकडे भारताच्ा 
राष्टट् ीय चाररत्रावर चशंतोडे उडवत आहेत. स्वच्छतेच्ा व शुचचतेच्ा संदभाथातील कामे 
बघता, ‘जागनतक आरोग्य संघटिे’च्ा अहवालािुसार िेपाळ, बांगलादेश व पानकस्ताि 
यांसारख्ा शेजारी देशांमध्ये भारतापेक्षा अचधक चांगले काम होत आहे.

भारतासारख्ा मोठ्ा व गुं तागुं त असलेल्ा देशात हे काम सोपे िाही. या कामाच्ा 
नदशेिे सरकारकडूि िवीि काही होत िाही. केन्द्र सरकारिे १९८६ मधे्य ‘सेंटट्ल रूरल 
सॅनिटेशि’ कायथाकम आखला. या कायथाकमांतगथात कमकुवत समाजघटकांसाठी शौचालये 
बिवणाचा संपूणथा खचथा शासि उचलत असे. परंतु, ही योजिा फारशी यशस्वी झाली 
िाही. कारण सवथासाधारण लोकांिा शौचालय बांधणे व त्ाचा वापर करणे आवश्यक वाटत 
िव्ते. शौचालयांबद्दल जितेपेक्षा सरकारच अचधक बोलत होते व शौचालये बांधणाचे 
कामही तेच करत होते. जवळपास १२ वषाांिंतरच्ा एका सरकारी सवगेक्षणात लक्षात आले 
की, लोकांिा शौचालय बांधणास प्रेररत करणासाठी निव्वळ अिुदािराशी पुरेशी िाही. 
शौचासाठी उघडावर ि जाता निधाथाररत जागी जाणासाठी त्ांिा प्रवृत् करणे आवश्यक 
होते. जे ‘सेटिट्ल रूरल सॅनिटेशि’ कायथाकमांतगथात झाले िाही. १९९९ मध्ये सरकारिे या 
योजिेचे िाव बदलूि ते ‘टोटल सॅनिटेशि कॅम्ेि’ म्हणजेच ‘संपूणथा स्वच्छता अचभयाि’ 
असे केले. तसेही मोठाले शब्द वापरणात आपली सरकारे कधीच मागे िव्ती.

‘संपूणथा स्वच्छता अचभयाि’ आता फक्त शौचालये बांधूि देणापुरते मयाथानदत रानहले 
िव्ते. पंचायतीच्ा माध्यमातूि लोकांिा स्वच्छतेप्रनत सजग करणावर भर नदला जात 
होता, जेणेकरूि उघडावरील मलाद्ारे पसरणारे रोगाणू पाणापयांत व अन्नापयांत 
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पोहोचणार िाहीत. ग्रामपंचायतीचं्ा सहभागातूि जिसंपकथा  व जिजागरण यांसाठी वेगळा 
निधी ठेवणात आला. शौचालयांची गरज व महत् जाणूि घेऊि लोकांिी स्वतःचे 
शौचालय स्वतःच बांधावे असा हेतू त्ामागे होता. या योजिेत अिुदाि फक्त गरीब 
समाजघटकांसाठी होते. ही योजिा यशस्वी करणासाठी योजिेत नकतीतरी िविवीि पैलू 
जोडले गेले. स्वच्छता हीच प्रारनमकता असल्ाचा मािस सरकारिे व्क्त केला. २०११ 
मध्ये ‘पेयजल व स्वच्छता नवभागा’स मंरिालयाचा दजाथा नदला गेला. २०१२-१३ मध्ये 
या मंरिालयाचे बजेट १४ हजार कोटी रुपयांहूि अचधक होते. दरम्ाि ‘संपूणथा स्वच्छता 
अचभयािा’स ‘निमथाल भारत अचभयाि’ करणात आले. २०१४ मध्ये िवनिवाथाचचत केन्द्र 
सरकारिे ‘स्वच्छ भारत नमशि’ असे याचे पुिश्च िामकरण केले. या िामकरणाबरोबरच 
नकत्ेक िेत्ांचे व मंत्रांचे कचरा झाडतािाचे फोटो छापले गेले. शासिािे २०१९ पयांत 
उघडावर शौच करणे संपूणथातः बंद करणाचा नवडा पुन्ा एकदा उचलला. जुन्ा वायद्यांिा 
िवे िाव, िवी तारीख नमळाली.

हे सगळे बदल होत असतािा ‘निमथाल ग्राम पुरस्ार’ वा ‘हागणदारीमुक्त गाव’ खूप 
चचगेत रानहले. ज्ा गावातील एकही िागररक उघडावर शौचास जात िाही, अश्या 
ग्रामपंचायतीस हा पुरस्ार नदला जातो. हा पुरस्ार नमळालेल्ा ग्रामपंचायतीमंधील 
गावांचे िाव तर होतेच, नवनवध नवकासकायाांत त्ांिा प्राधान्देखील नमळते. स्वच्छतेप्रनत 
ग्रामपंचायतीचंी जवाबदारी वाढवणे ही या पुरस्ारामागची प्रेरणा होती. २००३ ते २०१३ 
दरम्ाि २८ हजारांहूि अचधक गावांिा हा पुरस्ार नमळाला आहे. ‘पेयजल व स्वच्छता 
मंरिालया’िे जाहीर केलेल्ा आकडांिुसार मागील दशकात ८.७ कोटीहंूि जास्त शौचालये 
बांधली गेली. म्हणजेच १२.५ कोटीचंे लक्ष्य ७० टके् पूणथात्वास गेले.

या चकाकत्ा आकडांमागे एक प्रकारचा दगुांध होता. वास्तवात, २०११च्ा 
जिगणिेिुसार देशातील निव्वळ ५.१६ कोटी घरांमध्ये शौचालये आहेत. मंरिालयाचे 
आकडे राज् सरकारांिी शौचालयांवर खचथा केलेल्ा राशीवरूि काढलेले होते, तर 
जिगणिेचे आकडे हे घरोघरीच्ा सवगेक्षणातूि आलेले होते. अराथात, इतर शासकीय 
योजिांचे जे होते, तेच ‘निमथाल भारत अचभयािा’चेही झाले. ज्ा कामासाठी पैसा खचथा 
करणात आला होता, ते काम अपूणथाच रानहले. शौचालयांची निनमथाती सरकारी कागदांवर 
जास्त, घरांमध्ये कमीच झाली.

हागणदारीमुक्त गावांच्ा आकडांच्ा करासुद्धा याच वाटेिे जातात. २००८ मधील 
एका सवगेक्षणािुसार हा पुरस्ार िुकताच प्राप्त झालेल्ा सहा राज्ांतील १६२ गावांपैकी 
केवळ सहा गावे अशी होती, जेरील लोकांिी उघडावर शौचास जाणे संपूणथातः बंद केले 
होते. उवथाररत गावांपैकी एक-तृतीयांश गावांत ४० टके् लोक शौचासाठी उघडावर जात 
होते. किाथाटक राज्ातील एका सवगेक्षणाची निरीक्षणे साधारणपणे अशीच होती. नकत्ेक 
नठकाणी तर शौचालये असूि देखील ती वापरात िव्ती. २०१३ साली ‘योजिा आयोगा’िे 
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प्रकाचशत केलेल्ा आकडांत आढळले आहे की, ७३ टके् घरांतूि नकमाि एक व्क्ती 
शौचासाठी उघडावर जात आहे.

२०१४ पासूि अंमलबजावणीत आलेल्ा ‘स्वच्छ भारत नमशि’चे आकडे अद्याप 
जाहीर झालेले िाहीत. या योजिेत शौचालये बिवणासाठीच्ा योगदािात केन्द्र सरकारचा 
वाटा कमी करूि राज् सरकारांचा वाटा वाढवणात आला. राज् सरकारला नियोजिाचे व 
अंमलबजावणीचे स्वातंत्र नदले. कॉपपोरेट जगास त्ाच्ा सी.एस.आर. अंतगथात शौचालये 
बिवणाचे काम हाती घेणास सांनगतले गेले. काही संशोधकांिी या नमशिच्ा पररणामांची 
पडताळणी करणाचे प्रयत्न केले. त्ांच्ा अहवालांतूि शौचालये बिवणात येणाऱया 
पूववीच्ा अडचणी व समस्ा अद्यापही कायम असल्ाचेच नदसूि येते.

२०१४ मध्ये प्रकाचशत झालेले दोि अहवाल ‘शासकीय स्वच्छता कायथाकमां’संबंधी 
काही चचंताजिक तथ्े मांडतात. हे दोन्ी अहवाल बऱयाच मनहन्ांच्ा संशोधिांवर व 
त्ातील निरीक्षणांवर आधाररत आहेत. गावकरी शौचालयांचा वापर का करत िाहीत हे 
जाणणासाठी एका संशोधि चमूिे सवगेक्षण केले. बरेच जण निव्वळ ‘आवडत िाही’ 
म्हणूि त्ाचा वापर टाळत असल्ाचे गावकऱयांशी झालेल्ा संवादातूि त्ांच्ा लक्षात 
आले. शौचालय ही एक नकळसवाणी रचिा असूि, त्ाखाली बिलेले शोषखडे् साफ 
करणे नततकेच नकळसवाणे काम वाटत असल्ािे गावकरी शौचालये वापरणाचे टाळतात 
असेही त्ांच्ा लक्षात आले. अशी नकतीतरी कुटंुबे आहेत, ज्ांच्ा घरी शौचालय असूि 
देखील ते उघडावर शौच करणे अचधक शुद्ध माितात. सवगेक्षण करणाऱयांची सूचिा 
आहे की, ‘स्वच्छता अचभयािा’च्ा कायथाकत्ाांिी लोकांच्ा भाविा लक्षात घेऊि त्ांची 
मिे वळवणाचा प्रयत्न केला पानहजे. केवळ शौचालये बिवूि समस्ा दरू होणार िाही. 
या प्रकारच्ा योजिांिी शासिाच्ा सावलीतूि बाहेर पडूि समस्ेचा सामाचजक अंगांिी 
नवचार करणे गरजेचे राहील.

शौचालयांमुळे ग्रामीण जितेच्ा आरोग्यावर होणाऱया पररणामांचा सखोल अभ्ास 
ओनडसातील एका संशोधि चमूिे केला. त्ांिाही असेच आढळले की, शौचालये ‘बांधणे’ 
व त्ांचा ‘वापर होणे’ हे दोि वेगळे नवषय आहेत. त्ांिा हेदेखील लक्षात आले की, 
केवळ शौचालयांच्ा वापरािे मलाद्ारे पसरणाऱया रोगांचे प्रमाण कमी होत िाही, तर या 
रोगांपासूि बचावासाठी स्वच्छतेच्ा इतर काही पद्धती अंगीकाराव्ा लागतील. अराथात, 
केवळ शौचालये बिवूि सरकारची जवाबदारी संपणार िाही. दोन्ी संशोधिचमूं िी मोठे 
कांनतकारी प्रयोग केले िव्ते, तर गावकऱयांशी संवाद साधूि त्ांची मिे जाणणाचा 
प्रयत्न तेवढा केला होता. १९८६ पासूि वेगवेगळया िावांिी राबवल्ा जाणाऱया ‘स्वच्छता 
अचभयािां’िी लोकांची मिे जाणणाचा प्रयत्न केला िव्ता. लोकांिा गचलच्छ व अडाणी 
ठरवूि त्ांिा शौचालयांचा वापर करणाबाबत फक्त सांनगतले होते. सत्ेत कोणताही पक्ष 
असो, शासकीय यंरिणेत जितेप्रनत कोरडेपणाच असतो.

नाट्शास्तात ज्ास िदीभत्स रस 
म्हटले गेले आिे, तो माणसांत 
घृणेच्ा रूपात वास करतो. 
कुणासाठी काय घृणास्पि असावे 
ते िेशकालानुसार ििलते.
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प्रत्ेक सरकार निव्वळ हेच सांगते की, त्ांिी नकती खचथा करूि नकती शौचालये 
बांधली. आजवर ‘सरकारी स्वच्छता अचभयािां’वर निष्पक्षरीत्ा नकतीतरी स्वतंरि शोध, 
सवगेक्षणे व अहवाल येऊि चुकले आहेत. सगळे सरकारी आकडे पोकळ नदसतात. ‘स्वच्छता 
अचभयाि’ सरकारी मािचसकतेची चशकार असल्ाचा आरोप ‘योजिा आयोगा’च्ा 
एका जुन्ा अहवालात आहे. एक योजिा जाहीर केली की, सगळी शासकीय यंरिणा 
आकडांभोवती नफरू लागते. लक्ष्यपूतवी दाखवणासाठी सत्ाचा बळी द्यावा लागला, तर 
तेही केले जाते. ‘स्वच्छता कायथाकमा’चा एकमेव उदे्दश, ‘उघडावर शौचास जाणाच्ा 
प्ररेचा अंत’ एवढाच रानहला आहे.

शौचालयांच्ा अभावी चस्त्रयांिा घरापासूि दरू जावे लागत असूि, निरनिराळया 
संकटांिा बळी पडावे लागत आहे असे जिमािसावर वारंवार नबंबवले जात आहे. चस्त्रयांची 
वा मुलीचंी गैरसोय होऊ िये ही भाविा स्वाभानवक आहे. परंतु, घरोघर फक्त शौचालये 
बिवल्ािे मनहलांवरील अत्ाचार पूणथापणे बंद होतील का? या अत्ाचारांिा पुरुषांचे 
नवकार कारणीभूत आहेत की मनहलांचे शौच-थिाि? घरात शौचालय झाले, तर चस्त्रयांचे 
घराबाहेर पडणे बंद होईल का? आपल्ाला काय अपेचक्षत आहे? चस्त्रयांची सुरक्षा हा एक 
सामाचजक नवषय आहे, ज्ाचा संबंध पुरुषी वतथािाशी आहे, शौचालयांशी िाही.

सरकारी अचभयािांतगथात जे होते त्ातील काहीच उल्ेखिीय िसते असे िाही. बऱयाच 
जणांिा सरकारी योजिेचे लाभ नमळाले आहेत. काही गावे खरोखरीच स्वच्छ झाली 
आहेत. परंतु, हेही स्पष्ट नदसते आहे की, शुचचतेचा हा कायथाकम निव्वळ शौचालयांच्ा 
बांधकामापुरता मयाथानदत झाला आहे. शौचालय व शुचचता यांत फरक आहे. निव्वळ 
शौचालये बांधूि शुचचता येणार िाही. नवशेषकरूि शौचालयातूि बाहेर पडणाऱया 
मैलापाणाचे योग्य व्वथिापि िसेल तर! याउलट शौचालयानविाही शुचचता शक् आहे. 
एकाचा मल दसुऱयाच्ा संपकाथात येणार िाही, एवढ्ा मोकळया जागा व िैसनगथाक आडोसा 
असणाऱया जागा जर शौचाला जाणासाठी उपलब्ध असतील, तर त्ाला घाण पसरवणारी 
व्वथिा म्हटले जाऊ शकत िाही.

पण शासकीय कामांत अशा बारीक तपचशलांिा थिाि िसते. शासकीय भाषा ही 
अचधकाऱयांच्ा आदेशापुरती व इतर कमथाचाऱयांिी व जितेिे ते आदेश पाळणापुरतीच 
नवकचसत झाली आहे. सरकारजवळ मिे बदलणारी प्रभावी भाषा िाही. फारच फार 
तर ‘लोकसहभागा’सारखे शब्द शासकीय भाषेत येतात. कायथाकम सरकारचाच राहतो. 
लोकांिा सहभाग घ्ावा लागतो, कारण ते या योजिांचे लाभारवीमारि असतात.

सामाचजक कायथाकमांमध्ये सरकारची भागीदारी असल्ाची उदाहरणे वािगीदाखलच 
नमळतील. सरकारी व्वहारांत केन्द्रनबंद ूस्वतः सरकारच असते, लोक वा समाज िाही. 
असे असूिही, कुठल्ाही शासकीय कायथाकमाप्रनत आपलेपणा िसल्ाचा आरोप लोकांवर 
केला जातो. कायथाकमांप्रनत लोकांच्ा अचलप्ततेबद्दल अिेक गैरसरकारी संथिांकडूि 
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देखील ऐकायला नमळते. म्हणूिच ‘जि-आंदोलिां’पासूि ते ‘लोक-संथिां’पयांत सवाांिाच 
‘लोकसहभाग’सारखे शब्द वापरात आणावे लागतात. यांत ‘लोक’ नकंवा ‘जि’ निव्वळ 
उपसगथा बिूि राहतात, त्ांचे मािस जाणूि घेणाचा कणभरदेखील प्रयत्न िसतो.

आपल्ाकडे शुचचता या नवषयावरील संवादाची भाषा इंग्रजीतूि आली आहे. त्ामुळे 
इंग्रजीत वापरात असलेल्ा शब्दांचा सरळसोट अिुवाद यात आहे, त्ांमागील भाव िाही. 
या भाषेत आपल्ाकडील साधारण लोकांचे अिुभव व त्ांची तथ्े यांिाही जागा िाही. 
दसुऱया भाषेतूि शब्द उचलणे स्वागताहथा असते. भाषेत ही देवाणघेवाण अनवरत सुरूच 
असते. परंतु, स्वीकारलेले शब्द व मारी मारलेले शब्द यांत अंतर असते. सायकल, स्टाईल 
हे इंग्रजीतूि उचललेले शब्द असले तरी त्ांचा अरथा आज सवाांिा सहज समजतो. या 
शब्दांिा आपण स्वीकारले आहे.

‘सॅनिटेशि’ शब्दानवषयी मारि असे म्हणता येणार िाही. भारतीय भाषांमध्ये त्ाचा 
सुयोग्य अिुवाद करणे वा त्ातील भाव अचूकपणे व्क्त करणे कठीण जाते. इंग्रजीतही 
हा शब्द काही फार पुराति िाही. याची व्ुत्पत्ी लॅनटिमधील असूि इंग्रजीत तो फ्ें च 
भाषेतूि आलेला आहे. अंदाजे १५० वषाांपूववी युरोपात प्रदनूषत शहरांच्ा स्वच्छतेबाबत 
बोलले जाऊ लागले होते. तेव्ापासूिच ‘सॅनिटेशि’ हा शब्द, आज ज्ा अराथािे वापरला 
जातो त्ा अराथािे वापरला जाऊ लागला होता. या शब्दाचा अरथा स्वच्छता व साफसफाई 
एवढ्ापुरताच मयाथानदत िसूि, तो आरोग्य व मािचसक संतुलि यांच्ाशी देखील जोडलेला 
आहे. कुणाच्ा वागणुकीत असंतुलि आढळले, तर त्ा व्क्तीिे ‘सॅनिटी’ गमावली आहे 
असे म्हणतात. ‘सॅनिटी’ हा शब्द ‘सॅनिटेशि’च्ा कुटंुबातलाच आहे. एका जुन्ा शब्दािे 
िवा भावारथा धारण केला, एका समस्ेशी लढा देणासाठी!

मनुष्यवस्तदीच्ा जवळपास 
डुकरांचे वास्तव्य िे नागरी 
संसृ्तदीच्ािदी आधदीपासूनचे 
आिे. मनुष्याचा मल खाणाऱ्या 
डुकरासारख्ा प्राण्ाला मात्र 
आपण घृणेचा पात्र ठरवले आिे.

शौचालयातून 
ननघालेले काही नवचार
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‘टोटल सॅनिटेशि’ला ‘निमथाल भारत’मध्ये पररवनतथात करणास भारत सरकारला काही 
काळ लागला. २०११ मध्ये त्ाचे निराळे मंरिालय बिवले गेले. त्ाला इंग्रजी िाव देणात 
आले, ‘नमनिस्टट्ी ऑफ नडट् ंनकंग वॉटर ॲण्ड सॅनिटेशि’, नकंवा मराठीत ‘पेयजल आचण 
स्वच्छता मंरिालय’. ‘स्वच्छता’ हा शब्द आपण फक्त वरवरच्ा सफाईला समािारवी म्हणूि 
वापरतो. ‘सॅनिटेशि’ वा ‘शुचचते’शी याचे िाते िाही.

निमथाळता व शुचचता हेदेखील बरेचसे घासूि गुळगुळीत झालेले शब्द आहेत. हे 
आपल्ाकडील अिेक भाषांच्ा स्वभावाशी एकरूप झालेले आहेत. निमथाल वा शुची वा 
शुचचता ही आपल्ाकडे िावेदेखील आहेत. यांच्ा भावाराथात वरवर स्वच्छता आहे, तर 
आत पनवरिता आहे. शुचचता देहाचीपण असते, मिाचीपण! भ्रष्टाचाराला रिासलेले लोक 
सावथाजनिक जीविात शुचचतेची मागणी करतात. ‘टॉयलेट’ या इंग्रजी शब्दासाठी मराठीत 
असलेला शौचालय हा शब्द ‘शुचचता’ या शब्दापासूि उपजलेला आहे. परंतु, संथिा 

सरकारी असोत की गैरसरकारी, सगळयांच्ा डोक्ात फक्त 
शौचालय जाऊि बसले आहे, शुचचता िाही.

वाद केवळ व्ाकरण, शब्दकोश वा भावाराथाबद्दलचा 
िाही. प्रत्ेक शब्दामागे काही नवचार, भाविा व मूल् असते. 
निव्वळ शब्द बदलूि वा त्ाचा भावारथा बदलूि व्क्तीचे 
नवचार बदलत िाहीत, आचरण बदलणे तर दरूच! ‘टोटल 
सॅनिटेशि’ला ‘निमथाल भारत’ वा ‘स्वच्छ भारत’ केल्ािे संपूणथा 
देश निमथाळ व स्वच्छ होईल याची शाश्ती कोण देणार? या 
वरवरच्ा बदलांचा नवचारही शौचालयातूिच जन्ला आहे, 
शुचचतेतूि िाही.

सरकारी ‘स्वच्छता अचभयाि’ हे याचे बोलके उदाहरण 
आहे. एका नवचशष्ट साच्ातील शौचालयांसाठीच सरकारी 
मदत नमळते. शौचालयांच्ा या रचिेत िा आपल्ा देशातील 
नवनवधतेचा नवचार असतो, िा भौगोचलक पररव्थितीला अिुरूप 
अशा बदलांचा! ‘स्वच्छ भारत अचभयािां’तगथात बिवलेल्ा 

काही शौचालयांचे शोषखडे् तर पेयजलाच्ा स्ोताला लागूिच आढळतात. साहचजकच 
आहे की, ही शौचालये रोगाणूंचा प्रसार करतील, शुचचतेचा िाही. खरे तर सरकारी 
नियमांत पाणाच्ा स्ोताचे शौचालयापासूिचे नकमाि अंतर िमूद केलेले आहे. तरीही 
पाणाची पातळी बरीच उंचावर असलेल्ा नठकाणीदेखील शौचालयांचे शोषखडे् नदसतात. 
अशा शौचालयांच्ा वापरािंतर त्ातील पाणात मल तरंगतािा नदसतो.

बऱयाच नठकाणी शौचालयांसाठी पाणाची व्वथिाच केलेली िाही. शौचालये 
बिवणासाठी शासिाकडे पैसा असतो, पण तेरपयांत पाणी पोहोचवणासाठी िसतो. 

बऱयाच दठकािी शौचालयांसाठी पाण्ाची 
व्यवथिाच केलेली नाही. शौचालये 

बनवण्ासाठी शासनाकडे पैसा असतो, पि 
तेथपययंत पािी पोहोचवण्ासाठी नसतो. 

खूप दठकािी तर लोक शौचालयांचा उपयोग 
एखाद्या कोठारासारखा वा खोलीसारखा 

करतात. शासन फुकटात चार धरतंी व एक 
छप्पर बांधून देत असेल, तर कोि कशाला 

त्यावर आक्ेप घेिार? या चार धरतंींच्ा 
रचनेमागे आपल्ा दैनंददन आयुष्याशी थेट 

संबंध असिारा एक महत्ताचा नवचार आहे, हे 
उमगिे सोपे नाही.
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खूप नठकाणी तर या शौचालयांचा उपयोग एखाद्या कोठारासारखा वा खोलीसारखा केला 
जातो. शासि फुकटात चार चभंती व एक छप्पर बांधूि देत असेल, तर कोण कशाला 
त्ावर आक्षेप घेणार? या चार चभंतीचं्ा रचिेमागे आपल्ा दैिंनदि आयुष्ाशी रेट संबंध 
असणारा एक महत्ाचा नवचार आहे, हे उमगणे सोपे िाही. शासिासाठी तर हे अचधकच 
कठीण आहे. सरकारी प्रचार व प्रसार अनतशय कंटाळवाणे व रटाळ असतात, िुसते 
उपदेशांचे डोसच! प्रचार करणाऱयांचा लाभारथींच्ा जीविाशी कुठलाही संबंध िसतो.

काही गैरसरकारी संथिांिी ‘निमथाल भारत अचभयािा’ला स्वतःचे नमशि बिवूि नकतीतरी 
गावांमध्ये प्रभावी काम केले आहे. ओनडसातील ‘ग्राम नवकास संथिे’चे िाव त्ांपैकी 
एक आहे. ‘ग्राम नवकास’ ही या पररसरातील जुिी संथिा असूि, येरील गावांशी नतचा 
जवळचा संबंध आहे. संथिेिे नतच्ा कायथाक्षेरिातील वीसपेक्षा अचधक गावांत शौचालये 
व त्ासाठीचे पाणीदेखील पोहोचवले आहे. संथिेशी संलग्न गावांमध्ये जलसंचयाची व 
जलनवतरणाची व्वथिा आहे. या गावांतूि कुणीही उघडावर शौचास जात िाही. या 
यशाचे कौतुक करणारे हेही जाणतात की, संथिेचे काम त्ाच गावांपुरते मयाथानदत आहे. 
अगदी एक हजार गावांपयांत हे काम पोहोचले असले तरी एकट्ा ओनडसात एकूण ५० 
हजार गावे आहेत. उवथाररत गावांपयांत शुचचता पोहोचणार तरी कशी? शासिापुढची समस्ा 
गैरसरकारी संथिांहूि बरीच मोठी आहे.

उत्म शौचालये बिवणे खचचथाक असते आचण ‘ग्राम नवकास संथिे’ला त्ासाठी बऱयाच 
अिुदािाची गरज असते. गरीब लोकांसाठीची कामे स्वस्त व हलक्ा प्रतीची असली तरी 
चालतात ही मािचसकताच चुकीची आहे, असे संथिेचे संचालक ज्ो मनडयर यांचे म्हणणे 
आहे. मुळात ‘टोटल सॅनिटेशि’ योजिेद्ारे शुचचता साधणे जमत िव्ते. असे असतािाही 
निव्वळ अिुदाि कमी द्यावे लागावे, यासाठी सरकारिे ‘टोटल सॅनिटेशि’चे ‘निमथाल भारत 
योजिे’त पररवतथाि केले. कुणा संथिेकडूि कायथापद्धती चशकूि घेणास तयार झाले तरी 
एखाद्या स्वायत् संथिेसारखे काम करणे सरकारला जमणार तरी कसे? त्ांिा तर चजल्ा 
प्रशासि, ग्रामपंचायत, िगरपाचलका अश्या यंरिणांमाफथा तच कामे करावी लागतात.

सरकारी अिुदािातूि बांधल्ा गेलेल्ा शौचालयांत उचणवा असल्ाचे आता खुद्द 
सरकारसुद्धा मान् करू लागले आहे. त्ामुळे ‘स्वच्छता अचभयािा’च्ा अंमलबजावणीत 
एक बदल झाला आहे. शौचालये बांधणे व त्ांची देखरेख करणे हे लोकांिी स्वखचाथािे 
करावे अशा उदे्दशािे प्रचार व प्रसार केला जात आहे. या बदलामागे कोलकात्ाच्ा एका 
कृनषवैजानिकाचा १९९९ मधला अिुभव आहे. त्ांचे िाव कमल कार. एका गैरसरकारी 
संथिेच्ा कामाची पाहणी करायला बांगलादेशातील राजशाही या चजल्हास त्ांिी भेट 
नदली. शौचालय बांधणाचा प्रकल्प सुरू असूिही त्ांिा तेरे जागोजागी मल पसरलेला 
नदसला. स्वखचाथािे शौचालय बांधणाबाबत त्ांिी गावकऱयांशी संवाद साधला. गावकऱयांिी 
कारण नवचारले असता, उघडावर शौच केल्ािे रोग कसे पसरतात, हे कमल कार यांिी 

शौचालयातून 
ननघालेले काही नवचार
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अनतशय कडक शब्दांत व िाट्पूणथा पद्धतीिे सांनगतले. “तुम्ही कळतिकळत एकमेकांचा 
गू खात आहात” असे त्ांिी अिेकदा ठासूि सांनगतले.

कमल कार यांचे ते शब्द गावकऱयांिा बोचले. गावकऱयांच्ा मिात स्वतःबद्दल नकळस 
निमाथाण झाली. बऱयाच जणांिी तर लगेचच शौचालये बांधूि गावास घाणीपासूि मुक्त 
करणाची शपर घेतली. काही नदवसांत गावातील लोकांिी आपापल्ा घरी शौचालये 
बांधली. उघडावर शौच करणाची सवयदेखील त्ांिी मोडली. कुठल्ाही सरकारी वा 
गैरसरकारी अिुदािाचशवाय हे सारे घडले. कमल कार सांगतात की, गावकऱयांमध्ये वेगािे 
झालेला बदल कल्पिातीत होता. यािंतर इतर कामे सोडूि कमल कार केवळ शुचचतेच्ा 
कामी लागले. त्ािंतर बांगलादेशात शुचचतेचे काम याच पद्धतीिे व अनतशय वेगािे झाले. 
कमल कार यांच्ा भाषेत ही पद्धत म्हणजेच समूहाला नटट्गर करणे. बंदकुीतूि निघालेली 
गोळी ज्ाप्रमाणे नतचे पुढचे काम करते, तसेच येरेही झाले. गावकरी आपापली शौचालये 
बांधूि झाल्ािंतर इतरांवरही त्ासाठी दबाव आणू लागले.

पुढे जाऊि ही कायथाशैली रुजली. इंग्रजी भाषेत याला ‘कम्ुनिटी लेड टोटल सॅनिटेशि’ 
(सी.एल.टी.एस.) म्हटले गेले. अराथात, सामूनहक पुढाकारातूि अंमलात आणले गेलेले 
स्वच्छता अचभयाि! सरकारी वा गैरसरकारी संथिांिा लोकांचे डोळे उघडणाचे काम 
तेवढे करायचे आहे. लोकांच्ा मिात घाणीनवषयी नकळस उत्पन्न व्ावी आचण आपल्ा 
वाईट सवयीचंी त्ांिा लाज वाटावी एवढेच काम संथिांिी करावे. त्ािंतर शौचाला 
बसतािा अपमािापासूि स्वतःचा बचाव व पररसरात राहणाऱयांच्ा आरोग्याची जवाबदारी 
या दोन्ीचा नवचार आपोआपच होईल. शौचालय कसे बिवायचे, हे प्रत्ेक जण आपापले 
ठरवेल. कमल कार यांचे निरीक्षण आहे की, शौचालय वापरायची सवय पडली की स्वच्छ 
व उत्म प्रतीची शौचालये बांधायला लोक स्वतःहूिच सुरुवात करतात.

जागनतक बँक व संयुक्त राष्टट् संघ यांच्ाशी संलग्न संथिांिी सी.एल.टी.एस. पद्धतीस 
अचधक प्रोत्साहि नदले आहे. आज ५०हूि अचधक राष्टट् े याच पद्धतीिे काम करत आहेत, 
नवशेषतः आनफ्कि राष्टट् े. कमल कार यांिी कायथाकत्ाांच्ा प्रचशक्षणासाठी काही सानहत् 
बिवले. या सानहत्ाच्ा माध्यमातूि उघडावर शौच करणाचे दषु्पररणाम गावकऱयांपयांत 
अनतशय िाट्पूणथा रीतीिे पोहोचवले जातात. लोकांची मिे हादरवूि लाज व घृणा या 
भाविांिाच रेट हात घातला जातो. लोकांिा उघडावर शौच करणाची लाज वाटावी 
यासाठी उत्मोत्म मागथा कोणते असू शकतात यावर आंतरराष्टट् ीय बैठकांमध्ये चचाथा होते. 
स्वच्छतेवर काम करणारे सरकारी व गैरसरकारी कायथाकतगे अश्या चचाथा करतात. कुठला 
‘नटट्गर’ काम करेल यावरची ती चचाथा असते.

सी.एल.टी.एस. अंमलात आणणात आपल्ा सरकारिे अंमळ उशीरच केला. 
२००३ मध्ये महाराष्टट्  सरकारच्ा एका सचचवािे असा प्रयोग केला होता आचण त्ािंतर 
िांदेड व अहमदिगर येरे उघडावर शौचास जाणे बंद झाले होते. पचश्चम बंगालातील 
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तवष्ूचा अवतार म्हटल्यावरच 
डुकराच्ा ‘वराि’रूपाला हिव्यत्व 
प्राप्त िोते. पुराणातदील कथेनुसार 
हिरण्ाक्ष नामक िैत्यापासून 
पृथ्दीचे रक्षण करण्ासाठी 

घेतलेला तवष्ूचा िा ततसरा अवतार 
िोता. हिरण्ाक्षाने तपस्ेनंतर 
माघगतलेल्या वरामध्े डुकराचे नाव 
घ्ायचे तो तवसरला िोता.
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कोलकात्ाजवळचा कल्ाणी हा पनहला असा शहरी पररसर होता, जेरे उघडावर 
शौचास जाणे बंद झाले होते. परंतु, भारतात सी.एल.टी.एस.चा प्रयोग सोपा िसल्ाची 
जाणीव कमल कार यांिा होती. कारण सरकारी अिुदाि लोकांिा आळशी बिवते आचण 
भारतीयांिा त्ाची सवय पडली होती. कमल कार यांचे ठाम मत होते की, गावपातळीवर 
जागरूकता आली, तर शुचचतेचा नवचार गावकरी स्वतःहूि करतीलच. सरकारी अिुदाि 
नमळत गेले, तर मारि हे काम िेहमीसाठी सरकारचेच होऊि बसेल.

काही राज् सरकारांिीही आता सी.एल.टी.एस. पद्धत स्वीकारली आहे. नहमाचल 
प्रदेश यात अग्रणी आहे. सरकारी योजिांच्ा यशासाठी सी.एल.टी.एस. चशवाय दसुरा 
मागथा िाही असे अिेक लोक माितात. घाणीत जगणाऱया लोकांचे प्रबोधि करणाचा व 
त्ांच्ा सवयी बदलणास त्ांिा भाग पाडणाचा हा एकमेव मागथा आहे. लज्ा व घृणा 
या भाविांचा वापर करूि लोकांिा स्वच्छता व प्रनतष्ा देणाऱया या पद्धतीचा नवकचसत 
नवश्ातही उदो-उदो होत आहे. चशवाय यात सरकारला जास्त खचथाही करावा लागत िाही.

सी.एल.टी.एस.ची दसुरीही एक बाजू आहे. त्ाबद्दल मारि चचाथा कमीच होते. 
शौचालये बांधणास व त्ांचा वापर करणास लोकांिा उद्युक्त करणाच्ा पद्धती िेहमीच 
िम्र नकंवा सुसंसृ्त असतील असे अचजबात िाही. या पद्धतीत सुरुवातच मुळी लोकांिा 
लाचजरवाणे करणािे होऊि पुढे काही अचधक रेट मागथाही वापरले जातात. शौचासाठी 
वापरात येणाऱया उघडा माळरािावर चशक्षकांचे व नवद्याथ्ाांचे गट गस्त घालतात. तेरे 
कुणी शौचास बसलेले नदसले, तर चशट्ा मारतात, क्वचचत दगडफेक होत असल्ाचे 
देखील ऐनकवात आहे. उघडावर शौचास बसलेल्ांचे फोटो काढूि ते गावातील चभंतीवंर 
चचकटवूि त्ा व्क्तीस लाचजरवाणे करणाचा मागथादेखील चोखाळला जातो. ज्ाच्ा 
घरी शौचालय िाही, अशा नवद्याथ्ाथाला शाळेत वगाथामध्ये अपमानित केले जाते. हे सारे 
करणाऱयांच्ा मिात समोरच्ा व्क्तीनवषयी कुठल्ाही प्रकारची सहािुभूती िसते. याउलट 
तो समोरच्ाला दोषी मािूि त्ाच्ानवषयी दे्षाची भाविाच बाळगतो.

उघडावर शौचास जाणापासूि लोकांिा रोखणासाठी लोकांच्ा िेहमीच्ा जागांवर 
सी.एल.टी.एस.चे कायथाकतगे आधीच उपव्थित असतात. लोक जोपयांत शौचालय 
बिवणासाठीचे करार करत िाहीत, तोपयांत त्ांिा वीज-पाणी पुरवठा तोडणाच्ा 
धमक्ा नमळतात. काही गररबांच्ा जनमिीवर त्ांिा ि नवचारता बळजबरीिे शौचालये 
बांधली गेली असल्ाचे वृत् कुठल्ाशा वतथामािपरिात आले होते. एका अचधकाऱयािे एका 
मनहलेची नवष्ा उचलूि नतच्ाच स्वयंपाकघरात िेऊि फेकली. नकत्ेक जण उघडावर 
शौचास गेले असता त्ांच्ा पश्चात त्ांच्ा घरांिा कुलुपे घातली गेली. नकल्ी मागायला 
गेल्ावर त्ांच्ाकडूि शौचालय बांधणाच्ा करारावर सह्ा घेतल्ा गेल्ा. गांधीचं्ा 
िावावर त्ांच्ा चश्म्ाला बोधचचन् बिवूि जे ‘स्वच्छता अचभयाि’ राबनवले जात आहे, 
ते अचभयाि सामाचजक संबंधांकडे अश्या नहंसक िजरेिे कसे बघू शकते?
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प्रत्ेकच नठकाणी अशी बळजबरी झाली असे िाही. सी.एल.टी.एस.चे सगळे अिुभव 
वाईटच आहेत असेही िाही. पण हे नवचारायलाच हवे की, भारतास स्वच्छ व निमथाळ 
बिवणाचे असे मागथा आपल्ाला स्वीकाराहथा आहेत का? या मागाथािे झालेली कामे नकती 
काळ नटकतील? ‘स्वच्छ भारत अचभयाि’ व त्ातील कायथाकम कायम सुरू राहणारे िाहीत. 
मग हे कायथाकम संपल्ावर काय होईल? लोक पुिश्च उघडावर शौचास जाऊ लागतील 
का? जेरे शौचालयांची देखरेख िाही व पुरेसे पाणीही िाही तेरे काय? याबद्दल चचाथाही 
होत िाही कारण सध्या फक्त शौचालये बिवणाची चढाओढ सुरू आहे.

सी.एल.टी.एस.च्ा समरथाकांच्ा मते चूक सरकारी कायथाकमांमध्ये आहे, सी.एल.
टी.एस. पद्धतीमधे्य िवे्. ते माितात की ही पद्धत योग्य प्रकारे राबवली तर शौचालये 
बिवणास तयार िसणाऱयांचे मतपररवतथाि समाजच करू शकतो. उघडावरील मलामुळे 
संपूणथा समाजाच्ा आरोग्याला धोका असतो. त्ामुळे ज्ांच्ापासूि हा धोका आहे त्ांिा 
समाजािेच पटवले पानहजे. सरकारी योजिांत हे नततके सोपे िसते. त्ांच्ा पद्धती निव्वळ 
आजापालिासाठी असतात. त्ात बारकाव्ांिा जागा िसते. 
तरीही हे अिेकदा ठासूि सांगणाची गरज आहे की, शुचचता 
केवळ तंरिजािाचा वा अचभयांनरिकीचा नवषय िाही.

शुचचतेचे अिेक अरथा आहेत. शुचचतेच्ा नवचारात अिेक 
नतढेसुद्धा आहेत. स्वच्छतेबाबत ज्ा भाषेत बोलले जाते, ती 
भाषा शुचचतेचे अरथा नवशद करणात कमी पडते. शौच करणे हा 
शरीरधमथा असला, तरी सभ् समाजांत त्ाबद्दल बोलणे अचशष्ट 
समजले जाते. शौचाची गरज मिुष्ाला तो निसगाथातील इतर 
प्राचणमारिांमधीलच एक असल्ाची रोज आठवण करूि देते. 
राजा असो वा रंक, कपडे काढूि शौचास बसतािा सभ्तेच्ा, 
सांसृ्नतक नवकासाच्ा सगळया धारणा गळूि पडतात.

पौराचणक करांमध्ये खुद्द नवष्णूिे वराहावतार धारण केला होता. सभ् भाषेत 
शौचासारख्ा दैिंनदि कामासाठी रेट व सोपा शब्दच िाही. जसे, फारसीतूि आलेला 
‘पाखािा’. या शब्दाचा अरथा होतो ‘पायाचे घर’. नकंवा नहन्ीतील ‘टट्ी’. टट्ी म्हणजे असा 
आडोसा जो धान्ाच्ा खुं टांिी वा टनटयांिी अराथात ताट्ांिी बिला असतो. पूववी गावातील 
वाडांच्ा परसदारी मोकळी जागा असे. शौच करणासाठी ही वापरली जाई. शौचासाठी 
जाणास आजही ‘परसाकडे जाणे’ असा शब्द मराठी भाषेत आहे. सवथासाधारणपणे 
प्रचचलत असलेल्ा लघुशंका, दीघथाशंका या शब्दांमधूि अरथा कमी व शंकाच जास्त उत्पन्न 
होतात. शौचासाठी ‘हागणे’ वा तत्सम रेट नकयावाचक शब्द वापरणे सुचशचक्षत समाजात 
असभ्तेचे लक्षण मािले जाते. या शब्दांसोबत घृणाभाव जोडला गेला आहे.

घृणा ही िवरसांपैकी एक तीव्र, सवथाव्ापी व जन्जात भाविा आहे. या भाविेची 
अचभव्क्ती आपल्ा पररचयाची आहे. जसे कपाळावर आठ्ा, िाकपुडांचे संकुचि, 

आधुननक मनोनवज्ानाचे प्रिेते जसगमंड फ्रॉइड 
मलाबद्दलच्ा घृिारावनेस सहजराव मानत 
नव्ते. लहान मुलांमध्े मल-मूरिाबाबत घृिेचा 
राव नसतो. उलटपक्ी शरीरातून बाहेर पडिाऱया 
या पदाथथांबद्दल त्यांना आकष्जि व कुतूहलच 
वाटत असते. मूल मोठे होण्ाच्ा प्रत्रियेत 
समाजाकडून आणि कुटंुबाकडून मल घृिास्पद 
असल्ाचे जशकते.
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ओठांिा नतरपे मुडपणे, रक्तदाब कमी झाल्ासारखा वाटणे वा उलटी होणाच्ा आधीचे 
भाव चेहऱयावर उमटणे. भरतमुिीिंी रचलेल्ा ‘िाट्शास्त्र’ या गं्ररात बीभत्सरसाचा 
उल्ेख आहे. त्ाचा अरथा आहे घृणा. शंकर या रसाचे इष्टदैवत आहे. आजही रंगभूमीच्ा 
कलाकारांिा चशकवल्ा जाणाऱया हावभावात बीभत्सरसाला थिाि नदले गेले आहे. 
आता हे थिाि भरतमुिीचं्ा िाट्शास्त्रामुळे नमळाले असो की, आधुनिक चचरिपटांच्ा 
अभ्ासशाखेमुळे!

वेगवेगळया शाखांतील अभ्ासकांिी घृणेला समजूि घेणाचे प्रयत्न केले आहेत. मल 
हा घृणाभाविेचा सवाथाचधक बलशाली स्ोत असल्ाचे अिेक संशोधिांती व सवगेक्षणांती 
आढळले आहे. घृणा ही आपल्ा मिातील मूळ भाविा आहे, परंतु, नतच्ा अचभव्क्तीचा 
संबंध संस्ारांशी जोडला आहे. आपल्ाकडे मिुष्ाचा मल घृणेस पारि ठरतो, तर गाय-

बैलांचे शेण पनवरि मािले जाते. काही समूहांत मल खाणारे 
डुकरासारखे जिावर अशुद्ध मािले जाते, तर काही समूह त्ांचा 
स्वीकार करूि त्ांिा पाळतात देखील!

नकतीतरी तत्वेत्ांिी घृणेबाबतचे त्ांचे नवचार मांडले 
आहेत. घृणा ही मिुष्ाच्ा सहा मूळ भाविांपैकी एक 
असल्ाचे जीवशास्त्रज चालसथा डानवथाि यांिी नवशद केले 
आहे. आधुनिक मिोनवजािाचे प्रणेते चसगमंड फ्ॉइड, मल-
मूरिाबद्दलच्ा आपल्ा घृणाभाविेला सहजभाव माित िव्ते. 
लहाि मुलांमध्ये यानवषयी घृणेचा भाव िसतो. उलटपक्षी 
शरीरातूि बाहेर पडणाऱया या पदाराांबद्दल त्ांिा आकषथाण 
व कुतूहलच असते. पुढे मोठे होतािा ते समाजाकडूि व 
कुटंुबाकडूि मल घृणास्पद असल्ाचे चशकते. आजकाल काही 

वैजानिकांची निरीक्षणे अगदी उलट आहेत. मलाबाबतची घृणा जन्ाबरोबरच आली 
असल्ाचे ते माितात. दोि ते पाच वषगे वयापासूिच मलाबद्दलची घृणा नदसायला लागते. 
रोगाणूं पासूि दरू ठेवणासाठी निसगाथािेच हे तंरि आपल्ाला चशकवले असावे. रोगाणूंच्ा 
स्ोतांपैकी मल हा एक मुख् स्ोत आहे. नकतीतरी रोग मलाद्ारेच पसरतात.

मलातील रोगाणू िष्ट होईपयांत मलापासूि दरू राहणे आरोग्य-रक्षणाच्ा दृष्टीिे योग्य 
असते. म्हणूिच बहुदा मल निसगथातः दगुांचधत असतो. मलाचा दगुांध सडलेल्ा अंडांसारखा 
असतो. हा गंध मिुष्ास अनप्रय असतो. मलनवसजथाि करणास वस्तीपासूि दरू जाणाचे 
कारणही हेच असावे. मिुष्ािे मलापासूि दरू राहणे हाच शुचचतेचा मापदंड आहे. आपला 
नमरि, कुरिादेखील मलनवसजथािािंतर बाजूची माती उकरूि मलावर पसरवतो.

प्रत्ेक संसृ्तीत हा बोध कुठल्ा िा कुठल्ा रूपात अव्स्तत्वात असतो. शुचचतेबाबत 
प्रत्ेक समाजाच्ा निरनिराळया परंपरा असतात. जो ज्ा परंपरेत वाढतो, त्ा परंपरेिुसार 

शुचचता व घृिा यांचा आपल्ा सामाजजक 
रचनेशी घननष्ठ संबंध आहे. आपला समूह, 
आपला समाज, आपला धम्ज, आपली जात 
या चौकटीत असिारे ते स्वच्छ व इतरेजन 

अस्वच्छ असे मानिे मनुष्यस्वरावाचाच एक 
राग आहे. धानम्जक संस्ार व शुचचता यांचे 

नाते एवढे जुने आहे की, यातील कुठला राग 
रूढींशी संबंधधत आहे व कुठला व्यावहाररक-

शुचचतेशी हे ठरविे कठीिच!
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शुचचता व स्वच्छता यांबद्दलचे त्ाचे मापदंड बितात. एकाचे स्वच्छतेचे मागथा दसुऱयाला 
पटत िाहीत, कारण स्वच्छतेच्ा पद्धतीचंा घृणेशी दाट संबंध आहे. आपण ज्ांिा 
आपले समजतो, ते आपल्ाला स्वच्छच वाटतात. इतरांच्ा साध्या सवयीही घृणास्पद 
वाटू शकतात. हा मिुष्स्वभाव आहे. कोणत्ाही मातेला नतच्ा बाळाच्ा भरलेल्ा 
लंगोटांबद्दल घृणा वाटत िाही. कधी वाटलीच, तरी ती त्ाची सवय करूि घेते. 
सवगेक्षणांवरूि नदसते की, कुणाही मातेला दसुरीच्ा बाळाचे लंगोट नततके स्वच्छ वाटत 
िाहीत, चजतके स्वतःच्ा बाळाचे वाटतात.

शुचचता व घृणा फक्त वैयनक्तक पातळीवर िाही, तर आपल्ा सामाचजक व्वहारातही 
नदसते. आपल्ा सामाचजक रचिेशी त्ांचा घनिष् संबंध आहे. आपला समाज, आपला 
धमथा, आपली जात या चौकटीत असणारे ते स्वच्छ व इतरेजि अस्वच्छ असे मािणे 
मिुष्स्वभावाचा एक भाग आहे. ज्ा संसृ्तीतील लोक शौचािंतर गुदद्ार पाणािे 
धुऊि स्वच्छ करतात, ते लोक गुदद्ार कागदािे पुसणाऱयांिा गचलच्छ समजतात. याउलट 
कागदािे गुदद्ार पुसणाऱयांिा पाणाचा उपयोग कटकटीचा, अकारण व अस्वच्छ वाटतो. 
या सवयी परंपरांमध्ये पेरलेल्ा आहेत. धानमथाक संस्ार व शुचचता यांचे िाते एवढे जुिे 
की, यातील कुठला भाग रूढीशंी संबंचधत आहे व कुठला व्ावहाररक-शुचचतेशी हे ठरवणे 
कठीणच! एकाच धमाथाच्ा लोकांचे व्वहारसुद्धा थिािािुसार व काळािुसार बदलतात.

बऱयाच नहन् ूव मुव्स्म समूहांत शौचािंतर गुदद्ार पाणािे धुणाची परंपरा आहे. हे 
काम डाव्ा हातािेच केले जाते, कारण तराकचरत शुद्ध कामांसाठी उजवा हात आरचक्षत 
असतो. नहन्-ूअचथािेत डाव्ा हाताचा वापर बऱयाच नठकाणी निनषद्ध आहे. उदाहरणारथा 
कपाळावर गंध लावणे, होम-हवि करणे इत्ानद. अन्नपदारथा डाव्ा हातािे देणे हा नकतीतरी 
मुव्स्म समूहांत दोष मािला जातो. इस्ामी ‘वजू’च्ा नियमांत िमाजापूववीचे शरीरशुद्धीचे 
उपाय सांनगतले आहेत. नहन् ूधमाथातही शौचािंतर लोक आंघोळ करत असल्ाचे उल्ेख 
आहेत. परंपरांचा साज चढवलेल्ा गोष्टी बराच काळ नटकतात.

बायबलमधील ‘ओलड टेस्टामेटि’च्ा पाचव्ा आदेशात तत्कालीि भटक्ा समूहांसाठी 
शौचास जाणाचे नियम सांनगतलेले आढळतात. यात, वस्तीपासूि दरू जनमिीत खड्ा 
खोदिू, त्ात मलनवसजथाि करूि झाल्ावर माती टाकणाबाबत चलनहलेले आहे. 
आपल्ाकडेही गावापासूि दरू, उघडावर शौचास जाणाची पद्धत होती, आजही आहेच. 
आधी बहुतांश लोक गावात राहत असत आचण तेरे शौचासाठी मोकळी जमीिही मुबलक 
प्रमाणात उपलब्ध असे.

पण मागील शतकात जग वेगािे बदलले आहे. एकूण लोकसंख्ेच्ा अध्याथाहूि अचधक 
लोक आता शहरात राहतात. ज्ा परंपरांच्ा आधारावर लोक आपली शुचचता व पनवरिता 
जपत, त्ांपैकी नकतीतरी आता निररथाक झाल्ा आहेत. त्ा गरजेप्रमाणे बदलायला 
हव्ा आहेत. परंतु, समाजाच्ा वागणुकीत इतक्ा वेगािे पररवतथाि होत िसते. प्रत्ेक 
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समूह, प्रत्ेक समाज आपापल्ा परंपरांिा जपणाचा प्रयत्न करत असतो. कारण त्ांचे 
समाजजीवि या परंपरांच्ा अवतीभवती िांदत असते.

कोणत्ाही परंपरा, चांगल्ा वा वाईट, एका नदवसात आकारास येत िाहीत. कुणीही 
येऊि आपल्ा वतथािामुळे आरोग्यावर होणाऱया दषु्पररणामांबद्दल सांनगतले, तरी आपल्ा 
सवयी सहजासहजी बदलता येत िाहीत. नवशेषकरूि, जेव्ा सांगणाऱयाचा आपल्ा 
जीविाच्ा इतर कुठल्ाही अंगाशी काडीचाही संबंध िसतो आचण तो फक्त शौचाच्ा 
थिािाबाबत असतो. ज्ा सरकारी अचधकाऱयांिा वा स्वच्छतेबद्दल ओरडा करणाऱया 
चशष्ट लोकांिा जितेच्ा इतर समस्ांशी काहीही देणेघेणे िसते, ते निव्वळ शौचालये 
बांधणानवषयी एवढे चचंनतत का असतात? हे कुणालाच उमजत िाही. लोकांिी सवयी 
बदलल्ा, तरी निव्वळ उघडावर शौचास जाणे रांबवल्ािे शुचचता येईल का? शौचालये 
बिवणािे व त्ांचा वापर करणािे या समस्ेचे संपूणथा निराकरण होईल का? प्रत्ेकाकडे 
गटाराशी जोडलेले शौचालय असले, तर आपल्ा जलस्ोतांचे काय होईल?

सरकारी ‘स्वच्छता अचभयािा’त नववेकापेक्षाही सगळा जोर लज्ेवर नदला जात आहे. 
सरकारच कशाला, आपल्ाकडील सुचशचक्षत समाजालाही उघडावर शौचास जाणाऱयांची 
लाज वाटते. पण िद्यांिा व तलावांिा गटार बिवल्ाची लाज कुणालाच वाटत िाही. 
ज्ा शहरांत शासकीय यंरिणा आहेत, त्ा शहरांिा पुरवलेले पाणी दरूवरील गावातूि 
लुटूि आणलेले असते. पररणामी, शहरवासीयांिा शहरातील जलस्ोतांची अचजबात गरज 
भासत िाही. स्वच्छतेनवषयी काळजी वाटणे वा ती जवाबदारी घेणे तर दरूच! जलस्ोतांची 
स्वच्छता रोटा आदशथा बिूि राहते. स्वच्छता अचभयािेदेखील ‘गंगा ॲक्शि पॅ्ि’सारखी 
निष्फळ ठरतात. िावाला चोख, पण पररणामशून्. या दृनष्टकोिातूि बनघतल्ास गटारांशी 
जोडलेली शौचालये पयाथावरण प्रदषूणाचे सवाांत धोकादायी स्ोत असल्ाचे लक्षात येईल.

शुचचतेचा नवचार साधा-सरळ िाही. तो समजूि घेणासाठी दसुऱयाचे मल-मूरि हातािे 
उचलावे लागत असणाऱया सफाई कामगारांशी बोलायला हवे. आपल्ाकडे अिेकांिा 
आजही दसुऱयाचे मल-मूरि हातािे स्वच्छ करावे लागते. मग ती रुळांच्ा स्वच्छतेसाठी 
कामगार िेमणारी भारतीय रेल्ेसारखी संथिा असो की सफाई कामगारांिा मल उचलूि 
न्ायला लावणारी शहरातील कोरडी शौचालये असलेली वसाहत असो. हे काम काही 
नवचशष्ट जातीच्ा लोकांकडूिच करवले जाते. तुं बलेली गटारे मोकळी करायला याच 
जातीचे कामगार त्ात डुबकी मारतात. यात दरवषवी नकतीतरी सफाई कामगार मरण 
पावतात. गटारांच्ा स्वच्छतेसाठी या लोकांचा बळी नदला जातो.

हेच ते घृणेचे निघृथाण राजकारण!
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वतथामािपरिाच्ा एका कोपऱयातील छोट्ाश्या बातमीहूि अचधक जागा अशा अपघातांिा 
नमळत िाही. कोणते हे अपघात? १४ जुलै २०१३च्ा अपघातासारखे! थिळ होते ‘इंनदरा 
गांधी राष्टट् ीय कला केन्द्र’ - िवी नदल्ीतील एक नवख्ात संथिा! शौचालयाची टाकी स्वच्छ 
करत असतािा एकाचा मृत्ू झाल्ाची बातमी सायंकाळी साडेसात वाजता संसदमागथा 
पोलीस चौकीला फोिवरूि कळवणात आली. पोलीस तपासणीत घटिेचा एकेक पैलू 
बाहेर आला आचण वतथामािपरिांच्ा कोपऱयांत लवकरच हरवूि गेला.

संथिेचे सहा शोषखडे् साफ करणाचे काम एका ठेकेदाराकडे सोपवले गेले होते. 
३०० रुपये रोजंदारीवर चार मजुरांिा घेऊि ठेकेदार रनववारी तेरे पोहोचला. पाच टाक्ा 
साफ करूि सहाव्ा टाकीत उतरल्ावर चारही मजूर बेशुद्ध पडले. तेरूि बाहेर काढूि 
दवाखान्ात घेऊि जाईपयांत त्ांपैकी नतघांचा मृत्ू झाला होता. ज्ा एका मजुराचा जीव 
वाचला, त्ाच्ा बयाणािुसार सहाव्ा टाकीत उतरणाआधीच टाकीतूि गॅसचा वास येत 
असल्ाचे त्ांिी ठेकेदारास सांनगतले होते. तसेच दसुऱया नदवशी सकाळी येऊि उरलेले 
काम उजेडात आटोपावे असेही त्ांिी सुचवले होते. ठेकेदारास मारि ते काम रनववारीच 
संपवायचे होते. त्ािे रोजंदारी ि देणाची धमकी देऊि मजुरांिा काम सुरू ठेवणास भाग 
पाडले आचण त्ामुळे सहाव्ा टाकीची सफाई तेव्ाच सुरू करणात आली.

टाकीत उतरणाऱया मजुरांकडे कुठलीही सुरक्षा-उपकरणे िव्ती. वास्तनवक पाहता, 
नियमाप्रमाणे, िगरपाचलकेच्ा वा गटार-व्वथिापि करणाऱया कंपन्ांच्ा प्रचशचक्षत 

स्वच्छता मंददरातील 
वेदीवरील बळी
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कमथाचाऱयांिीच ही कामे करावयाची असतात. चशवाय हे कमथाचारी सुरक्षा उपकरणे, गॅस 
मास् व खास कपडे यांिी सुसज् असायला हवेत. परंतु, प्रत्क्षात तसे होत िाही. 
आपल्ाकडे प्रत्ेक शहरात गटारे तुं बतात आचण त्ांिा मोकळे करणाचे काम प्रचशचक्षत 
लोकांकडूि िवे्, तर रोजंदारीवर मजूर लावूि करवूि घेतले जाते. काही िगरपाचलकांकडे 
वा जलबोडाांकडे या कामासाठी थिायी व प्रचशचक्षत कमथाचारी िेमलेले आहेत. परंतु, 
तेदेखील ही कामे स्वतः करणाऐवजी ठेका देऊि नकंवा रोजंदारीवर मजूर पाठवूि ती 
करवूि घेत असल्ाचे आढळते. कुठलीही व्क्ती इतके नकळसवाणे व धोक्ाचे काम 
केवळ िाइलाजास्तवच करते आचण शहरांमध्ये इतके लाचार लोक नमळणे अवघड िाही.

गटारात अिेक नवषारी वायू असतात. त्ांपैकी एक म्हणजे हायडट्ोजि सल्ाईड. या 
नवशेष वायूला गटारीवायू म्हणजेच सीवर गॅस असेदेखील म्हटले जाते. गटारासारख्ा 
कुठल्ाही बंद नठकाणी मैलापाणी साचूि रानहले, तर हा वायू निमाथाण होतो. हवेपेक्षा 
जड असल्ािे हा वायू खालीच राहतो. शहरांमधील िाल्ांजवळील दगुांध हायडट्ोजि 
सल्ाईडचे तेरे ‘असणे’ त्वररत जाणवूि देतो. सडक्ा अंडासारखा असणारा याचा वास 
माणसाच्ा िाकाला लगेच ओळखता येतो. पण गटारात वारंवार उतरणाऱया कामगारांचा 
या वायूशी रेट व सतत संपकथा  येत असल्ािे त्ांची या वासानवषयीची संवेदिा कमी होत 
जाते. पररणामी, श्सिामागगे हा वायू िकळतच त्ांच्ा शरीरात पोहोचतो.

गटाराच्ा ज्ा भागात हा वायू साचूि असतो, तेरवर पोहोचणाऱयाला लवकरच 
गुदमरल्ासारखे होऊ लागते. शरीराला त्वररत शीण येतो. अरंुद िाल्ांमधूि बाहेर 
पडणासाठी लागणारी शक्ती उरत िाही. अगदी अल्प प्रमाणातील हायडट्ोजि सल्ाईड 
शरीराला अिेक प्रकारांिी हािी पोहोचवू शकतो, तसेच बेशुद्धही करू शकतो. हायडट्ोजि 
सल्ाईडचे प्रमाण अचधक असेल, तर तो शरीरास प्राणवायू शोषू देत िाही आचण माणूस 
तडफडू लागतो. अश्या पररव्थितीत अडकलेल्ा कामगाराचा जीव त्ाला खेचूि बाहेर 
ओढू शकणाऱया सहकाऱयाच्ा चापल्ावर अवलंबूि असतो. गटारात अडकलेल्ा 
आपल्ा सहकाऱयाला बाहेर काढायला इतर कामगारही गटारात उतरतात आचण त्ाला 
वाचवणाच्ा प्रयत्नात अिेकदा स्वतःही बळी पडतात. वायूचे प्रमाण जास्त असल्ास 
अनतशय वेदिादायक; पण त्वररत मृत्ूची शक्ता वाढते.

परदेशात देखील कामगार गटारात उतरतात; परंतु, अनतशय सावधनगरीिे! गटारात 
उतरणाऱयांिा श्ास घेणे सुलभ व्ावे यासाठी गॅसमास् व संपूणथा शरीर झाकले जाईल, 
असा बखतरबंदासारखा पोषाख नदला जातो. याउलट, आपल्ा शहरांमध्ये गटारे साफ 
करणारे कामगार निव्वळ लंगोटावर डुबकी मारतात. जेरे धोका जास्त, तेरे कमरेला दोरी 
बांधूि ते खाली उतरतात. काही धोका जाणवल्ावर दोरी हलवल्ास त्ांिा ओढूि बाहेर 
काढता येते. जेरे धोका आणखी जास्त असेल, तेरे हे ठेकेदार सफाई कामगाराला खाली 
उतरणापूववी दारू पाजतात. िशेमुळे आत्मसंरक्षणाचे कवच गळूि पडते.
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जे लोक या िरकात उतरणाचे वा दसुऱयांिा उतरवणाचे काम करतात, त्ांच्ासाठी 
असले धोके पत्करणे सवयीचे होऊि जाते. मैलापाणाच्ा सलगीमुळे होणारे त्वचेचे व 
श्ासाचे रोग सहि करणाची त्ांिा सवय होऊि जाते. त्ांच्ासाठी गटार हा कारखािाही 
असतो व त्ांचे कायाथालयही! कंरिाटी मजूर ठेकेदाराच्ा दयेचे नमंधे असतात. अपघातािंतर 
त्ांिा वा त्ांच्ा कुटंुबीयांिा िुकसािभरपाई देणाची जवाबदारी कुणाचीच िसते.

केवळ दोि-तीिशे रुपयांसाठी गटारात उतरायला तयार होणाऱया कामगाराचा काम 
करतािा मृत्ू झाला, तर त्ाला कुणीही हुतात्मापद बहाल करत िाही. देशाची सेवा 
केल्ाबद्दल त्ाला कुठलाही पुरस्ार नमळत िाही. त्ाच्ा नवधवेचा कुणी सन्ािही 
करत िाही. हौतात्माच्ा स्मरणारथा कुठल्ा रस्ताला वा वस्तीला त्ाचे िाव देणे तर 
दरूच, मॅिहोलच्ा झाकणावर देखील त्ाचे िाव कोरले जात िाही. वतथामािपरिाच्ा एका 
कोपऱयातील ती फक्त एक छोटीशी बातमी होऊि राहते. घटिा हवेत नवरूि जाते. 
शहरातील गटारे तुं बणे चालूच राहते. तुं बलेल्ा गटारांिा मोकळे केले िाही, तर मैलापाणी 
व वायू उलट नदशेिे, म्हणजे शौचालयांकडे वाहू लागतील. या वायूच्ा स्ोटािे मल उडूि 
शौचालयांच्ा छतापयांत चचकटल्ाच्ा घटिा घडल्ा आहेत. िाल्ाच कशाला, शोषखडे् 
भरले तर ते ररकामे करायलाही सफाई कामगारांिाच बोलावणात येते.

गटारे उघडण्ाचदी प्कंमत त्यात 
िररोज िळी पडणाऱ्या 
कामगारांच्ा जदीवांत मोजलदी जाते.
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आपला देश व समाज या सफाई कामगारांिा आपल्ा मिाच्ा िाल्ांमध्येच थिाि 
देतो, तेरूि बाहेर पडू देत िाही. ही कामे काही नवचशष्ट जातीचंेच लोक करतािा नदसतात. 
शोषखड्ड्ांतूि मल उपसणाचे काम नकतीतरी वषाांपासूि याच जाती करत आल्ा आहेत. 
हातािे मल उपसणाची कुप्ररा बंद होणासाठी १९९३ मध्ये केन्द्र सरकारिे एक नवधेयक 
आणले आचण संसदेत त्ाला मान्ता नमळूि त्ाचा कायदादेखील झाला. त्ा कायद्याच्ा 
अंमलबजावणीची जवाबदारी केन्द्र सरकारवर िवे्, तर राज् सरकारांवर सोपवणात 
आली. त्ा कायद्यात गटारे साफ करणाऱयांबद्दल स्पष्ट उल्ेख िव्ता. खरे तर कुणालाही 
गटारात उतरवणे बेकायदेशीरच असायला हवे. कारण गटारे साफ करायला लावणे हे मल 
उपसायला लावणाइतकेच अन्ायाचे आहे.

नदल्ी सरकारिे कामगारांिा गटारात उतरवणावर बंदी घातली आचण पाईप्सद्ारे मल 
व मैलापाणी उपसूि काढणाची क्षमता असणारे टट्क् नवकत घेतले. त्ािंतरमारि नदल्ी 
जलबोडाथात थिायी िोकरीवर असणारे सफाई कमथाचारी कुठल्ाही गंभीर दघुथाटिेला बळी 
पडलेले िाहीत. परंतु, प्रत्ेक गटार व शोषखड्ा नदल्ी जलबोडाथाच्ा देखरेखीखाली िाही. 

त्ामुळे नदल्ीतसुद्धा गटार सफाईच्ा कामावरील कंरिाटी 
मजुरांच्ा मृत्ूच्ा बातम्ा दरवषवी येतच असतात. िवी 
नदल्ीतील ज्ा ‘इंनदरा गांधी राष्टट् ीय कला केन्द्रा’त जुलै २०१३ 
मध्ये तीि लोकांचा मृत्ू झाला, ते केन्द्र संसद भविाच्ा 
अगदी जवळ आहे. त्ाच संसद भविाच्ा, जेरे २० वषाांपूववी 
हे काम रांबवणाचा कायदा झाला होता.

या प्रकारचे अपघात दररोज घडत िाहीत. पण याचा 
अरथा असा िाही की मल उपसणे, तुं बलेली गटारे मोकळी 
करणे वा शोषखडे् साफ करणे ही कामे काही नठकाणीच व 
क्वचचतच होत आहेत. प्रत्ेक शहरात कुठल्ा िा कुठल्ा 
स्वरूपात ही कामे सुरूच असतात. रेल्ेचे रूळ असतील अशा 
प्रत्ेक नठकाणी मल-मूरि साफ करणाऱया कामगारांिा िेमले 
जाते. रुळांच्ा सफाईच्ा देखरेखीसाठी याव्नतररक्त दसुरा 

मागथा अजूि सापडलेला िाही. रेल्ेगाडांच्ा शौचालयांतूि बाहेर पडणारा मल साफ 
करणासाठी हजारो कमथाचारी रेल्े िेमते. त्ांपैकी काही थिायी स्वरूपी असतात, पण 
बहुतांश कामगार ठेकेदारांमाफथा त काम करणारे कंरिाटी मजूरच असतात.

‘भारतीय रेल्े’ देशातील सवाांत मोठी सरकारी संथिा आहे. रेल्ेच जर १९९३च्ा 
कायद्याची अवहेलिा करत असेल, तर बाकीच्ांसाठी या कायद्याचे महत् नकतीसे 
उरणार? त्ा नवधेयकाचा इनतहासच कायद्याच्ा मयाथादा दाखवूि देतो. कायथापाचलकांमध्येच 
कशाला, तर न्ायालयांमध्ये देखील याबद्दल बरेच काही चालत असते. २००३ मध्ये 

न्ायालयाने राज् सरकारांना त्यांच्ा राज्ातील 
मल उपसिाऱयांच्ा पररर्थितीबद्दल नवचारिा 

केली. राज् सरकारांनी आपली जवाबदारी 
झटकली. राज्ातून कोरडी शौचालये व मल 

उपसण्ाची कुप्रथा कधीचीच बंद झाली असून, 
ते काम करिाऱया कामगारांना अन् रोजगारही 
नमळाले असल्ाचे दावे राज् सरकारांनी केले. 

अन्ाय होत असल्ाचे स्वीकारायलाच जेथे 
सरकार तयार नाही, तेथे अन्ायाला थांबवण्ाचे 

काम ते करिार तरी कसे?
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सवपोच्च न्ायालयात एक खटला आला होता. देशातील अिेक भागांत मल उपसणाऱयांच्ा 
मुक्तीसाठी काम करणारी ‘सफाई कमथाचारी आंदोलि’ ही संथिा त्ा खटल्ामागे होती.

केन्द्र सरकारच्ा ‘सामाचजक न्ाय मंरिालया’कडूि मल उपसणाच्ा कुप्ररेचा अहवाल 
न्ायालयािे मागवला. दबुथाल लोकांची बाजू मांडणाची जवाबदारी या मंरिालयावरच 
असल्ामुळे कामगारांची हलाखीची पररव्थिती समोर मांडणे त्ांिा अवघड गेले िाही. 
देशभरात जवळपास सात लाख लोक हातािे मल उपसणाचे काम करत असल्ाचा 
व ९२ लाख शौचालये गटारांशी जोडलेली िसल्ाचा आकडा त्ांिी नदला. अराथात, या 
कोरडा शौचालयातील मल एकतर सफाई कामगारांिा वाहूि न्ावा लागतो नकंवा तो 
उघडा िाल्ांमध्ये सोडला जातो नकंवा डुकरे तो खाऊि टाकतात. राज् ेव केन्द्रशाचसत 
प्रदेश नमळूि २१ नठकाणी असे होत असल्ाचे मंरिालयािे २००३ मध्येच स्पष्ट केले होते.

याचचका ऐकल्ावर न्ायालयािे राज् सरकारांिा त्ांच्ा राज्ातील पररव्थितीबद्दल 
नवचारणा केली. राज् सरकारांिी ‘सामाचजक न्ाय मंरिालया’चा अहवाल िाकारला. 
राज्ात कोरडी शौचालये उरली िसूि मल उपसणाची कुप्ररा बंद झाली आहे, तसेच 
मल उपसणाऱयांिा अन् रोजगारही नमळाले आहेत असे दावे राज् सरकारांिी केले. राज् 
सरकारे यािंतरही अिेक दावे करत रानहली. तीि वषगे न्ायालयािे केलेल्ा निभथात्सिेिंतर 
राज् सरकारांिी कबूल केले की, त्ांच्ा राज्ात आजही मल उपसणाचे काम 
लोकांकडूि करूि घेतले जात आहे. या स्वीकृतीिंतरही सरकारांिी त्ा लोकांचे राहणीमाि 
सुधारणासाठी काहीही पावले उचलली िाहीत. अन्ाय होत असल्ाचे स्वीकारायलाच 
जेरे सरकार तयार िाही, तेरे अन्ायाला रांबवणाचे काम होणार तरी कसे?

भारतात २६ लाख कोरडी शौचालये असल्ाचा एक अहवाल फेब्रुवारी २०१३ मध्ये 
संसदेत िमूद झाला होता. यांपैकी जवळपास आठ लाख शौचालयांची स्वच्छता सफाई 
कामगारांकडूि हातािेच करवूि घेतली जाते. हे आकडे २०११च्ा जिगणिेचे आहेत. 
२०१२ मध्ये सरकारिे मागील कायद्यातील उचणवांच्ा पूतथातेसाठी संसदेत एक िवे नवधेयक 
मांडले. सप्ेंबर २०१३ मध्ये संसदेिे ते पाररत केले. िव्ा कायद्याप्रमाणे, कोरडी शौचालये 
गटारांशी जोडणे सक्तीचे झाले. तसे ि करणाऱयांवर फौजदारी गुने् दाखल होऊि खटला 
भरणाची तरतूद आहे. तसेच एक वषाथाचा तुरंुगवास व ५० हजार रुपयांचा दंडही होऊ 
शकतो. गटारांच्ा वा शोषखड्ड्ांच्ा सफाईचे काम अकुशल व्क्तीकडूि करवूि घेणे 
बेकायदेशीर आहे. तसे करणाऱयाला दोि ते पाच वषाांची चशक्षा होऊ शकते.

माचथा २०१४ ला सवपोच्च न्ायालयािे दहा वषाांपासूि चालत असलेल्ा खटल्ाचा 
निकाल नदला. गटाराचे काम करतािा दगावलेल्ा प्रत्ेक मजुराच्ा पररवारास शासिाकडूि 
दहा लाख रुपयांची िुकसािभरपाई देणात यावी, असे स्पष्ट निदगेश देणात आले. एका 
ठरानवक कालमयाथादेत हातािे करत असलेल्ा मल सफाईचे काम बंद करणास रेल्ेला 
देखील सांगणात आले. परंतु, न्ायालयाच्ा निणथायामुळे वा संसदेतील कायद्यांमुळे हा 

स्वच्छता मंददरातील 
वेदीवरील बळी
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अन्ाय रांबणार िाही हे सफाई कामगारांसाठी काम करणाऱया प्रत्ेकालाच ठाऊक आहे. 
मल उपसणाचे व मल वाहूि िेणाचे काम देशातील कोणकोणत्ा भागात चालते आचण 
त्ात नकती लोक गुं तले आहेत याबद्दलचे कुठलेही अचधकृत सवगेक्षण शासिाकडे िाही. 
मिात घृणा उत्पन्न करणारी कामे करावी लागणाची नकती ही अगनतकता! अशा कामांत 
नकती लोक गुं तले आहेत याचे आकडेदेखील कुठेच िाहीत.

आपल्ा देशात जवळपास १२ लाख लोक आजही हे काम करत असल्ाचे ‘सफाई 
कमथाचारी आंदोलि संथिे’िे न्ायालयासमोर मांडले होते. त्ांपैकी काही कामगार झाडूच्ा 
साह्ािे टोपल्ांमध्ये मल एकनरित करूि, दरू िेऊि फेकतात. काहीचं्ा जवळ हातगाडा 
आहेत, तर काही जण हातािे बादल्ांत वा टोपल्ांत मल गोळा करूि फेकतात. काहीिंा 
या टोपल्ा डोक्ावरूि वाहूि न्ाव्ा लागतात. पावसाळयात टोपल्ांमधील मलात पाणी 
नमसळते आचण ते मलनमचरित पाणी िेणाऱयाच्ा शरीरावरसुद्धा ओघळते.

हे कोण लोक आहेत, जे दसुऱयाच्ा स्वच्छतेसाठी एवढी नकळसवाणी कामे करतात 
आचण एवढी मोठी नकंमत चुकवतात? हे काम काही नवचशष्ट जातीचं्ा वाट्ालाच येते. 
निरनिराळया नठकाणी यांची निरनिराळी िावे आहेत. पूववी यांिा भंगी, चूडा, महार, मेहतर, 
लालबेगी, हलालखोर अशी िावे होती. आज ही िावे बदलली आहेत. कुणी स्वतःला 
वाल्ीकी म्हणवतात, तर कुणी दचलत! संनवधािािे यांचे ‘अिुसूचचत जाती’ असे वगवीकरण 
केले आहे. केवळ िाव बदलले, पण या समाजांच्ा पररव्थितीत फारशी सुधारणा झाली 
िाही. जागोजागी उघडलेल्ा सुलभ शौचालयांच्ा स्वच्छतेचे कामही याच जातीचंे लोक 
करतात. चशवाय शहरांमध्ये ‘सावथाजनिक शौचालये’ समजल्ा जाऊ शकणाऱया अिेक 
उघडा जागा आहेत. तेरे अगचणत लोक शौचास बसतात. त्ा जागा झाडूि स्वच्छ 
करणेदेखील मल उपसणासारखेच आहे, कारण तेरील ओला-सुका मल हातािे वा झाडूिे 
उचलूि कचरागाडीत टाकावा लागतो. 

मुं बईसारख्ा महािगरात आजही भंगीवस्ती असणारे काही प्रभाग आहेत. या 
वस्तांमधील लोकांच्ा कुटंुबातील नकमाि एका अपत्ाला सफाई कामगार बिावेच 
लागते. अन्रा, िगरपाचलकेकडूि घर नहसकावले जाणाची भीती असते. घर 
असणाइतका मुं बईत मोठा आधार िाही. त्ामुळे बेघर होणाच्ा भीतीपोटी कुटंुबातील 
िवीि नपढीदेखील सफाईची कामे करू लागते. इतर काही काम करूि स्वतःसाठी चांगले 
भनवष् घडवणाची त्ांची नकतीही इच्छा असली तरीही!

िगरपाचलकांत सफाई कामगाराची थिायी िोकरी असणाऱयािे स्वतःच्ा जागी दसुऱया 
गरजू व्क्तीला कमी मोबदल्ात त्ा कामावर पाठवणाची पद्धत प्रचचलत झाली आहे. 
लाच नदल्ाचशवाय थिायी सरकारी िोकरी नमळणे सोपे िसते. लाच देऊ शकणारे अन् 
बचलष् जातीतील लोक पैशाच्ा जोरावर या िोकऱया नमळवतात. कामगार संघटिांत 
देखील त्ांची दादानगरी चालते. पण बहुतेकवेळी सफाईचे काम हे लोक स्वतः करत 
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िाहीत. ते पगार उचलतात आचण वाल्ीकी वा लालबेगी वा तत्सम जातीतील गरजू, 
लाचार व्क्तीला कमी पैसे देऊि सफाईचे काम करवूि घेतात.

सफाईची कामे करणाऱया जातीतंील लोक तसेही इतक्ा घाणीत जगत असतात की, 
अशी कामेसुद्धा त्ांिा ‘आऊटसोसथा’ केली जाऊ शकतात. साधारणतः सगळयांिाच ते 
ठाऊक असते, परंतु, त्ावर कुठलीही कारवाई होत िाही. तसेही इतर अिेक कारणांमुळे 
या समाजातील लोकांिा इतर कामे वा िोकऱया नमळणे कठीणच असते. रेल्े असो की 

कुठलदीिदी व्यक्ती इतके 
प्कळसवाणे व धोक्ाचे काम 
केवळ नाइलाजास्तवच करते. 
आपल्या शिरांमध्े इतके लाचार 
लोक तमळणे अवघड नािदी. तसेच 
िसुऱ्याच्ा अगततकतेचा फायिा 
उचलणाऱ्यांचदी कमतरता नािदी.

स्वच्छता मंददरातील 
वेदीवरील बळी



िगरपाचलका, मल वाहूि िेणाचे काम साधारणतः चस्त्रयाच करतात. मग थिायी रोजगार 
पुरुषांच्ा िावािे का असेिा! या जातीमंध्ये हे काम नपढ्ािनपढ्ा चालू आहे. इंग्रज 
राजवट येणापूववीचा या जातीचंा इनतहास फारसा पररचचत िाही. जो काही रोडाफार 
इनतहास उपलब्ध आहे, त्ात कोडी अचधक, उत्रे कमीच आहेत.

चसंधू संसृ्तीच्ा काळातील शहरांचे अवशेष बघता, त्ात िाल्ांच्ा रचिा 
नवचारपूवथाक केलेल्ा आढळतात. त्ावरूि अंदाज येतो की, त्ाकाळी मल उपसणाची 
व तो वाहूि िेणाची कुप्ररा िसावी. चीिहूि आलेल्ा प्रवाशांिी चलनहलेल्ा वृत्ांतांिा 
चसंधू संसृ्तीिंतरचे ऐनतहाचसक प्रमाण मािले जाते. त्ा वृत्ांतांतही मल वाहूि िेणाचे 
उल्ेख िाहीत. या कुप्ररेचे तुरळक उल्ेख रेट मध्ययुगात नमळायला सुरुवात होते. ठोस 
मानहती अभावी लोक या शोषणयुक्त परंपरेला आपापल्ा नवचारधारांच्ा िजरेिे जोखू 
लागले. ज्ाची जी नवचारधारा, तसे त्ाचे निष्कषथा! पररणामी, या अन्ायानवरुद्ध पावले 
उचलणाऐवजी या अन्ायासाठी जवाबदार कोण, या चचाांमध्येच अचधक ऊजाथा खचथा होते 
आचण त्ांचे फक्त राजकीय अरथाच काढले जातात. बहुदा याच कारणािे स्वातंत्र नमळूि 
इतकी वषगे उलटल्ावरही आपला देश मल वाहूि िेणाऱयांच्ा व्रांमधे्य कमी, आरोप-
प्रत्ारोपांच्ा कूटिीतीत जास्त गुं तला आहे. 

एका नवचारधारेचे लोक असे समजतात की, ही प्ररा नहन् ूसमाजाच्ा वणथाव्वथिेतूि 
जन्ाला आली आहे. मिुस्मृती, िारद संनहता वा वाजसिेयी संनहता यांसारख्ा गं्ररांतील 
काही निवडक ओळी असे लोक उदाहरणादाखल देतात. ऋग्ेदामधील पुरुषसूक्तात 
असलेल्ा वणथानवषयक व्ाख्ेमागे काहीसा असाच संदभथा नदला जातो. लोकांचा 
आपापसात नवरोध तर आहेच; पण या सगळया गं्ररांमध्येसुद्धा अंतनवथारोध आढळतो. त्ांचे 
आकलि सोपे िाही. मिुस्मृतीचेच उदाहरण घेऊया. मिुस्मृतीतील काही भागांत मांगांशी 
केल्ा जाणाऱया व्वहारात भेदभाव दाखवलेला आहे. याच मिुस्मृतीतील काही सूके्त 
सांगतात की, मिुष् केवळ त्ाच्ा जन्जात गुणांिी घडत िाही, तर त्ाच्ा घडणात 
संस्ार व गुरु या दोघांचेही योगदाि असते. आता यातूि ज्ाला जो अरथा काढायचा तो 
त्ािे काढावा!

या गं्ररांमध्ये ऐनतहाचसक दाखल्ांचे प्रमाण खूपच कमी असल्ािे त्ांतूि तत्कालीि 
सामाचजक वास्तवाचे आकलि आज होत िाही. आपल्ाला बरेचदा कुठल्ा गं्रराचा लेखक 
कोण, तो गं्रर कधी चलनहला गेला, कुठे चलनहला गेला हेदेखील ठाऊक िसते. अश्यावेळी 
या गं्ररांची उपयुक्तता केवळ शोध, व्ाख्ा व नववेचि यांपुरतीच मयाथानदत राहते. या 
गं्ररांनवषयी निरनिराळया लोकांच्ा अिेकनवध नवचारधारा आहेत. काही इनतहासकारांच्ा 
मते, मिुस्मृती हा कुणा एका व्क्तीिे चलनहलेला गं्रर िाही. अिेक लेखकांिी नवनवध 
कालखंडात याचे निरनिराळे भाग चलनहले आचण मिू िावाच्ा पारिाला समनपथात केले. असे 
असल्ास या गं्ररातील नवचारांिा ऐनतहाचसक पुरावा कसे मािावे?
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नहन् ू नवचारधारेत स्मृनतपरंपरेच्ा गं्ररांपेक्षा रुिनतपरंपरेतूि आलेल्ा नवचारांिा उच्च 
थिाि आहे, असे बरेच लोक माितात. इनतहासाचा चश्मा काढूि निव्वळ रिदे्धच्ा िजरेिे 
पानहले तरीही मिुस्मृती, िारद संनहता वा वाजसिेयी संनहता यांपैकी कुठलाही गं्रर धमाथाची 
पररपूणथा व्ाख्ा देत िाही. नहन्ूंच्ा रिद्धा एकाच गं्रराशी बांधलेल्ा िाहीत. चरिश्चि धमाथात 
बायबलचे वा इस्ाममध्ये कुराणचे जे थिाि आहे, नहन्ूंच्ा रिदे्धत ते थिाि कोणत्ाही 
एका गं्रराला िाही. नहन् ूधमथागं्ररांमध्ये वेदांचे उच्च थिाि आहे. वेद चार आहेत. सहा 
वेदांग आहेत, १००हूि अचधक उपनिषदे आहेत, ऐनतहाचसक गं्ररांच्ा माचलकेत रामायण 
व महाभारत यांसारखी महाकाव्े व भग्द् गीतादेखील येते. नवनवध पंरांची आरणके 
आहेतच. १९ ब्राहणे, १८ महापुराणे आहेत. शैव, वैष्णव, शाक्त व जैि पंरांचे आपापले 
शास्त्रगं्रर आहेत. २२ स्मृनत आहेत. मिुस्मृती - एवढ्ा लांबलचक यादीतील एक!

आपल्ा धानमथाकतेच्ा नवचारांत नकतीतरी निरीश्रवादी वा िाव्स्तक परंपरा आहेत. 
त्ांत जैि व बौद्ध यांचशवाय लोकायत, चावाथाक व आजीवकही आहेत. वेदांिा ि 
मािणाऱयांबद्दल वेदांमध्येच चलनहले आहे. रिमणदशथाि तर 
प्राचीि काळापासूि आहे. जैि व बौद्ध परंपरांवर याचा गहि 
प्रभाव आहे. तऱहेतऱहेची दशथािे, नवचार, परंपरा आहेत. त्ांचा 
एकमेकांशी मूलभूत नवरोध तर आहेच; पण एकमेकांवर गहि 
प्रभावही आहे. मोक्ष, माया, संसार यांसारखे चसद्धान्त मुळात 
िाव्स्तकता व निरीश्रवाद यांतूि जन्ले; परंतु, आव्स्तकता  
व ईश्रवादी दशथािाचे अचभन्न अंग बिले. िाव्स्तकांिी काही 
आव्स्तक संकल्पिाही स्वीकारल्ा. या साऱयांचे दाखले 
निदाि उपलब्ध तरी आहेत. परंतु, इतर नकतीतरी पंर, गं्रर, 
दशथािे, परंपरा अश्या असतील ज्ांच्ानवषयी आज आपण 
अंदाजदेखील बांधू शकत िाही. या साऱया धानमथाक बाबीचंा 
तत्कालीि लोकांिी नकती स्वीकार केला होता, व्वहारात त्ांचा नकती व कसा प्रभाव 
होता हेही आपणांस ठाऊक िाही.

एकदा हे सारे प्राचीितेच्ा कप्प्ांत बंद करूि वा अवे्रूि नहन् ूधनमथायांचा आजचा 
धानमथाक व्वहार बघूया. त्ात गं्ररांिा फारसे महत् िाही. काहीसे असलेच, तर गीतेचे 
थिाि वरचे आहे. गीतेची रचिा वेदांच्ा व उपनिषदांच्ा नकतीतरी िंतरची आहे. 
न्ायालयात धमथागं्ररावर हात ठेवूि शपर घेणे जेव्ा प्रचलिात होते, तेव्ा नहन् ूधमवीय 
गीतेवर हात ठेवूि नकंवा गंगाजल हाती घेऊि शपर घेत. नहन्ूंच्ा रिदे्धवर संतांचा व 
त्ांच्ा भनक्तकाव्ाचा प्रभाव आहे. त्ांपैकी नकत्ेक संत निरक्षर होते. काही संत तर 
नहन्हूी म्हटले जाऊ शकत िाहीत. खरे तर ‘नहन्’ू ही संजा धमथागं्ररांमध्ये िाहीच. हा शब्द 
तसा फार जुिा िाही. नवचशष्ट धानमथाक वतथािासाठी हा शब्द बराच उचशरा वापरात येऊ 

या ग्ंथांमध्े ऐनतहाजसक दाखल्ांचे प्रमाि 
खूपच कमी असल्ाने त्यांतून तेव्ाच्ा 
सामाजजक वास्तवाचे आकलन आपल्ाला 
आज होत नाही. आपल्ाला तर कुठल्ा ग्ंथाचा 
लेखक कोि, तो ग्ंथ कधी जलदहला गेला, 
कुठे जलदहला गेला हेदेखील ठाऊक नसते. या 
ग्ंथांनवषयी ननरननराळ्ा लोकांच्ा अनेकनवध 
नवचारधारा आहेत.

स्वच्छता मंददरातील 
वेदीवरील बळी
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लागला. बाहेरूि आलेल्ांिी आपल्ाला नदलेले हे िाव असल्ाचा एक अंदाज आहे. 
येरील लोकांिी स्वतःसाठी हा शब्द कधी वापरला िव्ता.

इतक्ा सगळया ि उकलणाऱया कोडांमधूि हे सांगणे कठीण आहे की, नहन् ू
समाजात मल वाहूि िेणाची प्ररा कधी व कशी आली. ही प्ररा जर नहन् ूधमाथातील 
असेल नकंवा वणथाव्वथिेतूि आली असेल, तर नहन्ूंच्ा धमाांतरािंतर ती संपायला हवी 
होती. परंतु, मल वाहणाऱया जाती मुव्स्म समाजातही आहेत. मुव्स्म समाजातील त्ांची 
व्थितीदेखील फारशी सुखावह िाही. तेरेदेखील त्ांची निवासथिािे मुख् वस्तांपासूि दरू 
असतात. त्ांच्ाबरोबरसुद्धा स्पृश्यास्पृश्य व्वहार असतो. त्ांच्ासाठी वेगळया मचशदी 
असल्ाचे देखील उल्ेख आहेत. शीख समाजांतगथातसुद्धा जातीय भेदभाव आढळतो. 
भारतातील नवनवध चरिश्चि समूहदेखील या भेदभावांपासूि सुटलेले िाहीत. काही नवचशष्ट 
जातीतंील हजारो-लाखो लोकांिा मल उपसणाच्ा कामाला लावणास नहन् ू समाज 
निचश्चतच जवाबदार आहे. परंतु, याचे उत्रदानयत्व सगळयाच धमाांवर व संप्रदायांवर येते, 
त्ातूि कुणालाही वगळता येणार िाही.

वायव्ेकडूि (उत्र पचश्चम) आलेल्ा मुव्स्म आकमणकत्ाांिी या कुप्ररेची सुरुवात 
केली असल्ाचे दसुऱया एका नवचारसरणीचे काही लोक माितात. पराचजत भारतीय 
सैनिकांिा अपमानित करणासाठी जेत्ांिी त्ांिा मल-मूरि उचलणाच्ा कामी लावले. 
पुढे नहन् ूसमाजािे अशी कामे करणाऱयांवर बनहष्कार टाकला. ते ‘जाती’पासूि ‘भंग’ले, 
म्हणूि ‘भंगी’ म्हणवले. असेही सांनगतले जाते की, मुव्स्म समाजात पडद्याआड राहणारी 
स्त्री शौचासाठी बाहेर जात िसे आचण कोरडा शौचालयाचा वापर करत असे. कालांतरािे 
चस्त्रयांकरताची व छावणांतली शौचालये स्वच्छ करणाचे काम, केवळ अपमाि करणाच्ा 
हेतूिे, युद्धकैद्यांवर सोपवणात येत होते. मुव्स्मांचे आकमण होणापूववी या भूमीवर असे 
अत्ाचार होतच िव्ते, असाही एक अरथा नबंबवणाचा प्रयत्न यातूि केला जातो.

हे खरे आहे की, काही नवचशष्ट जाती मल उपसणाचे व वाहूि िेणाचे काम 
करत असल्ाचे दाखले मुव्स्म शासिकाळापासूिच नमळतात, त्ापूववीचे िाही. 
परंतु, ऐनतहाचसक पुरावे ि सापडणे हे कुठल्ाही तथ्ाचे रेट निदशथाक िसते. प्राचीि 
सानहत्ात आढळणाऱया जातीय भेदभावाच्ा व अत्ाचारांच्ा करा एका व्ापक व 
कटू सत्ाकडे िक्ीच निदगेश करतात. पराचजत नहन् ूसैनिकांिा मल-मूरि उचलावयास 
लावणाच्ा करांचेही काही ठोस पुरावे नमळालेले िाहीत. तसे असले तरी त्ा लोकांिा 
पुिश्च आपल्ात सामावूि घेणापासूि नहन्ूंिा कोणी अडवले होते? नहन्ूंमधील बचलष् 
जातीच्ा लोकांिी हे काम स्वतःच्ा हाती कधीच का घेतले िाही? जाती-जातीमंधील 
भेदभाव असा अिेक स्वरूपांत आपल्ा सभोवताली पसरलेला नदसतो. वतथामािपरिात 
छापल्ा जाणाऱया नववाहनवषयक जानहराती व दचलतांवरील अत्ाचाराच्ा बातम्ादेखील 
हेच अधोरेचखत करतात.
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कुठल्ाही अन्ायाचे खापर कुणा दसुऱया समाजाच्ा मारी फोडणाला कोणताही 
ऐनतहाचसक आधार िाही. तसा आधार सापडला, तरी तसे वागणे न्ायसंगत िाही. 
वतथामािातील दवु्थावहार भूतकाळातील संदभाांशी जोडूि इतरांच्ा मारी मारणे म्हणजे 
एका नवद्ररूप सत्ाबद्दलची आपली जवाबदारी झटकणासारखे होय. मग हा भूतकाळ 
ऐनतहाचसक तथ् असो की निव्वळ कल्पिा! ही वतथाणूक आपल्ाला त्ा राज् सरकारांच्ा 
रांगेत उभी करते, ज्ांिा सवपोच्च न्ायालयासमोर असत् बोलणाची देखील लाज वाटली 
िाही. जगाच्ा नकतीतरी भागांत मल उपसणाची कुप्ररा होती. लंडिमध्ये तर ही कुप्ररा 
अठराव्ा शतकापयांत होती. परंतु, आजच्ा घडीला भारताव्नतररक्त ही कुप्ररा जगात 
क्वचचतच कुठे आढळत असावी. जन्ाच्ा व जातीच्ा आधारावर तर िक्ीच िाही.

शोनषत अश्या या जातीकंडे सुद्धा स्वतःच्ा स्मृनतकरा आहेत. त्ा करा देशकाळाप्रमाणे 
बदलत जातात. नवनवध समूहांमध्ये यांची नवनवध रूपांतरेसुद्धा आढळतात. बचलष् 
जातीपं्रमाणे या जातीमंध्येही गोरिे असतात. कधी हे समाज आपल्ा कुळाचा उद्गम 
ऋषीपंासूि असल्ाचे माितात, कधी कोणा पैगंबरापासूि वा पीरापासूि, तर कधी 
पांडवांपासूि! काही समाजशास्त्रजांिी या नवनवध करांचे संकलि केले आहे. कोणे 
एके काळी या जाती प्रनतनष्त व समृद्ध होत्ा; पण पुढे कधीतरी नवश्ासघाताला बळी 
पडूि यांचे पति झाले, असे वणथाि या करांमध्ये साधारणपणे आढळते. यांत एक करा 
अशीदेखील आहे की, कधीतरी मृत पशुचे शरीर ओढूि िेणासारखे एक ‘अशुद्ध’ व 
घृणास्पद काम करणाची वेळ आली होती. त्ा कठीण प्रसंगी समाजातील ज्ा लोकांिी 
हे काम परस्परातील करारांतगथात करणाचे स्वीकारले, त्ांिा योग्य तो सन्ाि ि देता, 
समाजािे त्ांच्ाशी दवु्थावहारच केला. पुढे जाऊि अशी ‘अशुद्ध’ कामे हीच त्ांची जातीय 
ओळख बिली. तसेच, घृणास्पद काम केल्ामुळे ते स्वतःदेखील घृणेस पारि ठरले.

करासानहत्ाला रोडे बाजूला ठेवले तरी मागील दीडशे वषाांमध्ये या जातीतंील लोकांची 
व त्ांच्ा समाजांची पररव्थिती आणखीच वाईट झाली असल्ाचे पुरावे नमळतात. मल 
वाहूि िेणाचे काम पूववीपासूि चालू असले, तरी या जाती कधीच इतक्ा शोनषत व 
लाचार िव्त्ा. महाराष्टट् ात या जाती मल उपसणाच्ा कामाकडे कशा वळल्ा याच्ा 
अभ्ासासाठी मुं बईच्ा काही सामाचजक कायथाकत्ाांिी १९९०च्ा दशकात एक सवगेक्षण 
करूि त्ाचे फचलत ‘िरक सफाई’ या िावािे १९९६ साली प्रकाचशत केले.

एकोचणसाव्ा शतकात उद्योगांमुळे व व्ापारामुळे मुं बईची वाढ वेगािे होत होती. 
त्ावेळी अिेक कारानगरांिा बाहेरूि बोलावूि येरे वसवणात आले. यांत नवणणाचे काम 
करणारे गुजरातेतील ‘वणकर’ही होते. पुढे जाऊि इंगं्डच्ा कापड नगरणांमधूि आलेला 
माल भारतात नवकला जाऊ लागला आचण वणकरांच्ा व्ापारात मंदी आली. हे लोक 
अगनतकतेिे िगरपाचलकांत सफाईची कामे करू लागले. अशीच कहाणी मुं बईत थिानयक 
झालेल्ा ‘मेघवाल’ यांची आहे. राजथिािातील दषु्काळाच्ा तडाख्ामुळे मेघवाल 
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मुं बईला आले होते. मेघवाल चामडाचे काम करतात. राजथिािात बऱयाच नठकाणी यांचे 
नवशेष थिाि असायचे. महाराष्टट् ात जसे गणपतीला मंगलकायाथाचे प्ररम आमंरिण असते, 
तसेच राजथिािातील अिेक भागांत पनहले आमंरिण आजदेखील मेघवालांकडे जाते. हे 
मेघवाल आता महाराष्टट् ात मल वाहूि िेणाचे काम करतात. सवगेक्षण करणाऱयांिा उत्र 
प्रदेशातील वाल्ीकी ही एकच जात अशी आढळली, जी मूळ गावीही मल उचलत होती 
आचण मुं बईत देखील हेच काम करत होती.

एकोचणसाव्ा शतकात एकीकडे उद्योगजगताच्ा नवकासामुळे शहरे रंुदावत होती, तर 
दसुरीकडे गावातील नवनवध कारागीर निराधार व कंगाल होत होते. त्ांतील नकतीतरी लोक 
अगनतकतेिे मल वाहूि िेणाच्ा कामी लागले. त्ांच्ा सामाचजक स्मृतीतूि आयुष्ाच्ा 
चधंडवडांच्ा करा अजूिही पूणथापणे गेलेल्ा िाहीत. पंजाब येरील चूडा लोकांची 
काहीशी अशीच पररव्थिती आहे. १९९०च्ा दशकात समाजशास्त्रज नवजय प्रसाद यांिी 
चूडा लोकांच्ा इनतहासाचा अभ्ास केला होता. नदल्ीतील वाल्ीकी व पंजाबातील 
चूडा या समाजांबरोबर राहूि केलेला हा अभ्ास अनतशय नवश्सिीय मािला जातो. 
एकोचणसाव्ा शतकाच्ा प्रारंभी चूडा समाजात िािा प्रकारचे कारागीर होते आचण शेती 
ही या लोकांची नवशेष ओळख होती. स्वतःच्ा मालकीची जमीि िसणाऱयांचे कौशल्, 
दसुऱयांच्ा शेतात बटाईवर काम करतािा उपयोगात येत होते. याचशवाय चूडा समाजात 
कंुभार, चांभार, गायक, संगीतकारच िवे् तर दाया व घरकामीदेखील होते.

त्ा काळातील उल्ेखांमध्ये स्पष्ट आढळते की, चूडा समाजातील खूपच कमी 
लोक जमादारीच्ा कामात होते. तरीही एकोचणसाव्ा शतकाच्ा शेवटी इंग्रज सरकारिे 
जिगणिेत चूडा समाजास सफाई कामगारांच्ा व मल वाहूि िेणाऱयांच्ा कोष्टकात 
बसवले. पुढे हीच त्ांची ओळख बिली. काही इंग्रज अचधकाऱयांिी व नमशिऱयांिी 
जिगणिा करणाऱयांचे लक्ष या गफलतीकडे वेधले. चूडा हे जमादार िसूि शेतकरी 
असल्ाचे त्ांच्ा ध्यािात आणूि नदले. तरीदेखील जिगणिा करणाऱयांिी कुठलाही 
फेरफार केला िाही. तेव्ापासूि आजवर चूडा जमातीची तीच ओळख ठरली आहे.

हे का व कसे झाले? यामागे कुठलेही कारथिाि िसूि इंग्रज सरकारची अरथािीती होती. 
हे समजूि घ्ायला पंजाबच्ा इनतहासाकडे वळावे लागेल. पंजाबात तो काळ शेतीच्ा 
नवकासाचा होता. चसंचि कालव्ांमुळे पचश्चम पंजाबातील िापीक जमीिही सुपीक होत 
होती. शेती िफ्ाचा उद्योग झाला होता, जनमिीचे भाव वाढत होते. अल्पभूधारक 
शेतकऱयांची जमीि मोठ्ा शेतकऱयांच्ा हाती, तसेच शहरातील व्ापाऱयांच्ा हाती जात 
होती. जनमिीपासूि सारा गोळा करणाच्ा लालसेपोटी इंग्रज सरकार या बदलांचा फायदा 
उचलणाऱया धनिकांच्ाच बाजूिे होते. व्ापाऱयांिा शेतजनमिीपासूि दरू ठेवणाचे कायदे 
बिले; परंतु, या कायद्यांचा फायदा फक्त मोठ्ा शेतकऱयांिा झाला. इतर कौशल्पूणथा 
कामांबरोबर शेतीही करणाऱया अल्पभूधारकांचे या कायद्यािे अमाप िुकसाि केले.
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अल्पभूधारकांच्ा व कारानगरांच्ा आयुष्ात या काळात बऱयाच घडामोडी घडल्ा. 
दषु्काळ, शेतजनमिीवरील सारा व धान्ाचे आंतरराष्टट् ीय बाजारीकरण या सगळयाचाच 
त्ांच्ावर वाईट पररणाम होत होता. पंजाबचा चूडा समाजही त्ात भरडला गेला. 
१८७६ ते १८७९ या काळात संपूणथा जग मािवी इनतहासातील सवाांत भीषण दषु्काळाच्ा 
तडाख्ात सापडले होते. इचजप्तपासूि चीिपयांतची भूमी या दषु्काळािे होरपळली 
होती. परंतु, याचे सवाथाचधक नवदारक पररणाम भारतावर झाले. कोट्वधी दषु्काळग्रस्त 
व मरणासन्न जितेपेक्षा इंग्रज सरकारला आपल्ा व्ापाराची काळजी अचधक होती. 
त्ांिी अन्नधान्ाच्ा आंतरराष्टट् ीय व्ापारावर बंदी घातली 
िाही. आपल्ाकडे लक्षावधी लोक भूकबळी जात होते; परंतु, 
भारतातील व्ापारी अचधक फायद्याच्ा लालसेिे धान्ाची 
नियाथात करत होते.

याच दरम्ाि िवे उद्योग पसरत होते. वेगािे पसरणाऱया 
शहरांमध्ये दाट वस्ता वाढत होत्ा. तेरे गटारव्वथिा िव्ती. 
याच काळात लंडिमध्ये जगातील पनहली आधुनिक गटार 
लाईि घातली जात होती. भारतात त्ावर खचथा करायची इंग्रज 
सरकारची तयारी िव्ती. शहरांच्ा स्वच्छतेसाठी िगरपाचलका 
बित होत्ा आचण मल-मूरि उपसणासाठी जमादारांची गरज 
भासत होती. जिगणिेिुसार चूडा समाजावर ‘मल-मूरि 
उचलणारे’ असा ठप्पा लागलाच होता. त्ामुळे या कामासाठी 
त्ांची नियुक्ती गृहीत धरली गेली.

िगरपाचलका कायथारत झाल्ापासूि तर मल वाहूि िेणाऱयांची व्थिती अचधकाचधक 
खालावत गेली. नदल्ीचा इनतहास तरी हेच दशथावतो. नदल्ीत मल-मूरि वाहूि िेणाचे 
काम जमादार नकतीतरी आधीपासूि करत होते. त्ापूववी हे काम कोण करत होते, याचे 
उल्ेख सापडलेले िाहीत. वस्तावस्तांचे जमादार ठरलेले असत आचण प्रत्ेक घरातूि 
त्ांचा मोबदला गोळा होत असे. हा मोबदला कधी पगाराच्ा स्वरूपात, तर कधी रोजच्ा 
अन्नाच्ा स्वरूपात असे. एवढेच िवे्, तर लग्नकायाथात वा इतर शुभकायाथात त्ांचा माि 
असे. त्ांिा गरजेचे काही सामाि नदले जाई. वयाचा आदर होता. ज्ेष्ांच्ा पायांिा स्पशथा 
जरी केला िाही तरी, दरुूि का होईिा, त्ांिा वाकूि िमस्ार केला जात असे. कोणत्ाही 
जातीतील िवजात चशशूचा चेहरा जमादाररणी स्वच्छ करत असल्ाचे उल्ेखही सापडतात.

असे असूिही त्ांची पररव्थिती नबकटच होती. त्ांची वस्ती वेगळी व दरू असे. त्ांिा 
अस्पृश्य समजले जाई. मल उचलणाचे नकळसवाणे काम त्ांिा करावेच लागत होते. 
जानतभेदामुळे होणारे रिासही त्ांिा सहि करावे लागत होते. तरीही, ज्ा लोकांसाठी ते 
हे काम करत, त्ा यजमािांशी त्ांचा रेट संपकथा  असे. कुठल्ाही प्रकारचा अपमाि वा 

अल्परूधारकांच्ा व कारागगरांच्ा आयुष्यात 
हा काळ बऱयाच घडामोडींचा होता. दषु्ाळ, 
शेतजनमनीवरील सारा व धान्ाचे आंतरराष्टट्र ीय 
बाजारीकरि या साऱयांचाच त्यांच्ावर वाईट 
पररिाम होत होता. याच दरम्ान वेगाने 
पसरिाऱया शहरांमध्े नवे उद्योग पसरत 
होते. शहरांच्ा स्वच्छतेसाठी बनलेल्ा 
नगरपाजलकांना मल-मूरि उपसण्ासाठी 
जमादारांची गरज रासत होती.
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राणदी िगुकावतदी, गोंडांचदी प्रख्ात 
राणदी. मध्भारताच्ा िऱ्याच 
मोठ्ा भागावर अनेक शतके 
गोंडाचे शासन िोते. आज गोंडांना 
इतरांिून वेगळी पडलेलदी एक 
शोप्षत प्रजातदी असल्याचे 
मानतात.

जबरदस्ती झाल्ास जमादार काम करणे बंद करत असत. 
दाट वस्ती असणाऱया पररसरात त्ामुळे त्वररत दगुांध 
पसरणास सुरुवात होत असे आचण वस्तीतील लोकांिा 
जमादाराशी तातडीिे घासाघीस करूि तडजोड करावी 
लागे. वस्तीतील रनहवासी व तेरील जमादार यांच्ातील 
रेट संबंधांमुळे सुख-दःुखाची देवाणघेवाणही होत असे.

जमादारांच्ा कमाईचे आणखी एक साधि होते. 
उपसलेला मल ते नदल्ीलगतच्ा गावांमधील 
शेतकऱयांिा नवकत असत. १६३६ मध्ये नदल्ीत एक िवे 
शहर वसवणाची सुरुवात झाली होती, शहाजहािाबाद. 
हे शहर आता जुन्ा नदल्ीच्ा अंतगथात येते. नदल्ीलगत, 
तेव्ा शेकडो खेडी असल्ाचे वणथाि आढळते. एकीकडे 
त्ा खेडांतील शेतमाल नदल्ीकरांचे पोट भरत होता, 
तर दसुरीकडे नदल्ीकरांचे मल-मूरि त्ा खेडांतील 
शेतांिा सुपीक बिवत होते. पंजाबीत एक म्हण आहे, 
दल राजा, मल खेती. अराथात, राजासाठी त्ाचे सैन्दल 
चजतके महत्ाचे, शेतीसाठी मल नततकाच महत्ाचा! 
त्ा काळी शेणाची कमतरता होती. शेणाचा उपयोग 
गोवऱयांसाठी होत होता. ज्ांच्ाकडे अन्न चशजवायची 
भांडी मातीची होती, त्ांच्ासाठी लाकडाच्ा तीव्र 
उष्णतेपेक्षा गोवऱयांची मंद आच अचधक योग्य होती.

नदल्ी शहर नवकचसत होत होते, वाढत होते आचण आजूबाजूच्ा खेडांिा, खेडांतील 
जनमिीिंा नगळंकृत करत होते. १८४४ पयांत ४०० गावे उरली होती. १८८०ला ही संख्ा 
२८८ पयांत रोडावली. वाढलेल्ा जिघितेमुळे शहरातूि मलदेखील अचधक प्रमाणात 
निघत होता. १८५७च्ा कांतीिंतर इंग्रज राजवटीिे नदल्ीवर अिेकनवध अत्ाचार केले. 
नदल्ीचा चेहरामोहरा नबघडवला. इंग्रज राज्कत्ाांिी नदल्ीतील जुन्ा रनहवाशांिा तेरूि 
हुसकावूि लावले आचण कांनतकाळात इंग्रजांिा सार देणाऱया व्ापाऱयांिा वेगवेगळया 
पातळयांवर प्रोत्साहि नदले. १८६३ मध्ये सरकारिे शहर व्वथिापिासाठी नदल्ी 
िगरपाचलकेची थिापिा केली. नवद्रोहाच्ा काळात व त्ािंतर देखील जे सरकारच्ा 
बाजूिे होते, त्ांचीच िेमणूक िगरपाचलकेत झाली. इंग्रजांिी स्वतःच्ा वस्ता शहराबाहेर 
उत्रेकडे हलवल्ा आचण नदल्ीला सडणासाठी तसेच सोडूि नदले.

नदल्ीतील जमादारांिा वारशातूि नमळालेल्ा कामाबरोबरच जानतभेदाचाही सामिा 
करावा लागत होता. आता तर त्ांच्ा परीिे काम करणाचे स्वातंत्रही त्ांच्ापासूि 
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नहरावले गेले. अगदी हलाखीच्ा व्थितीत आलेल्ा जमादार समूहािे अिेक संप केले. 
बचलष् जाती पूववीसारख्ाच आताही तडजोडी करूि मागणा पूणथा करतील, अशी 
जमादारांची अपेक्षा होती. परंतु, िगरपाचलकेची कायथाकाररणी व इंग्रज सरकार त्ांच्ाशी 
कुठल्ाही प्रकारचा रेट संबंध ठेवू इव्च्छत िव्ते. शहरात पसरणाऱया घाणीचे खापर 
सरकारिे जमादारांवरच फोडले. त्ांिा ताबात ठेवणासाठी पयथावेक्षक (ओव्रसीअर) 
िेमणात आले. जमादारांचे संप मोडणे व त्ांिा अचधकाचधक अगनतक करणे हेच या 
पयथावेक्षकांचे मुख् काम होते.

जमादारांच्ा िगरपाचलकेशी असलेल्ा कुरबुरी १८७०च्ा दशकातील संपािंतरही 
नकतीतरी वषगे सुरू रानहल्ा. त्ांिा दबुळे करूि त्ांच्ावर वचथास्व प्रथिानपत करणासाठी 
िगरपाचलकेिे सारे मागथा चोखाळले. पाचलकेचे िोकर बिणास जमादार तयार िव्ते. 
असे मािले जाते की, नदल्ीतील जुिे रनहवासी व नपढीजात धिाढ् लोक सुरुवातीला 
जमादारांच्ा बाजूिे होते. पण हळूहळू शहरातील धिाढ्ांिी जमादारांची बाजू घेणे 
रांबवले. १८८४ मध्ये तर नदल्ीतील जमादारांवर वीजच कोसळली! पाचलकेच्ा 
कमथाचाऱयांव्नतररक्त इतरांिा शहरातील कोरडा शौचालयांतूि मल-मूरि उचलणास व 
नवकणास िगरपाचलकेिे बंदी केली.

जमादारांिी हाय खाल्ी आचण अगनतकतेिे िगरपाचलकेची गुलामी पत्करली. या िव्ा 
व्वथिेतही त्ांच्ा जातीची ओळख बदलली िाही. जुन्ा व्वथिेत होते, तसेच ते निम्न 
वगाथाचे मािले जात रानहले. वस्तीतील इतरांशी असलेल्ा रेट संबंधांमुळे होणारे पूववीचे 
फायदेही आता संपले होते. िव्ा व्वथिेिे आत्मसन्ाि देणाऐवजी त्ांिा अचधकच 
तुच्छतापूणथा वागणूक नदली. नवसावे शतक सुरू होईतो नदल्ीतील मल वाहूि िेणाऱयांची 
पररव्थिती आणखीच खालावली. शेतकऱयांिा खतासाठी लागणारा मल नवकणाचे काम 
िगरपाचलकेिे त्ांच्ाकडूि काढूि घेतले. तो मल एकनरित करूि, त्ाचे मूल् वाढवूि, 
पाचलकेिे स्वतःच तो नवकणे सुरू केले. साधारण याच सुमारास मैलापाणी वाहूि िेणासाठी 
पाईप टाकणाची देखील सुरुवात झाली. लगतच्ा गावांिा नवथिानपत करूि िवी नदल्ी 
जेव्ा वाढू लागली, तेव्ा तेरे आधुनिक गटारांची व्वथिा आधीपासूिच केली गेली.

या ‘िीच’ जातीचंे राहणीमाि स्वातंत्र संग्रामाच्ा काळात देखील सुधारले िाही. 
राजकारणात बदल होत होते. इंग्रज राजवट संपत आल्ाचे संकेत प्रत्ेकाला नदसू लागले 
होते. नहन् ूव मुव्स्म यांच्ामधील संबंधांत कटुता वाढत होती. दोन्ी समूह आपापली 
ताकद वाढवणासाठी अस्पृश्यांिा व दचलतांिा आपापल्ा बाजूला ओढू पाहत होते; 
पण तेसुद्धा एक अंतर राखूि. केवळ आपापली शक्ती वाढवणापुरतेच. यामागे कुठेही 
अपराधबोध वा प्रायचश्चत्ाची भाविा िव्ती. समाजािे वाळीत टाकूि ज्ांच्ावर अन्ाय 
केला होता, त्ांिा समाजात पुन्ा सामावूि घेणाचा मािसही िव्ता. फक्त नहन्ूंिी वा 
मुव्स्मांिीच िाही, तर इतर धनमथायांिी देखील मल वाहूि िेणाऱयांिा स्वतःपासूि दरूच 

स्वच्छता मंददरातील 
वेदीवरील बळी
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ठेवले. स्वातंत्रािंतर या जातीिंा नमळणारी वागणूक आधी नमळणाऱया वागणुकीपेक्षा 
फारशी वेगळी िव्ती. या जातीचं्ा राहणीमािात सुधारणा व्ावी या हेतूिे संनवधािात 
त्ांिा ‘अिुसूचचत’ तेवढे केले गेले.

अिेक कायदे करूि देखील जातीमंधील उच्चिीचता व भेदभाव संपुष्टात आला िाही. 
अस्पृश्यता आजही पाळली जाते. गटारे बांधल्ामुळे शौचालयांतील मल-मूरि उपसणाची 
गरज कमी झाली असली तरी पूणथापणे संपलेली िाही. त्ासाठी अगदी अलीकडे, म्हणजे 
२०१३ मध्ये सरकारला आणखी एक कायदा करावा लागला. पण एकूण काय, तर एका 
‘सामाचजक’ समस्ेचे निराकरण पुिःपुन्ा केवळ ‘कायद्या’तच शोधले जात आहे.

समाजात तराकचरत आधुनिकता आली तरी जानतभेद िष्ट झाला िाही. काळािुसार 
जातीचंी ओळख धूसर होत जाणाऐवजी, जिगणिेची सुरुवात झाल्ावर ती अचधकच 
ठळक झाली. जानतभेद नवरोधातील आवाज व आंदोलिे निष्प्रभच ठरली. उत्र प्रदेशात 
बहुजि समाज पक्ष सत्ेवर असतािा देखील, कािपूर येरील अिुसूचचत जातीतील 
मनहलांचे बादलीिे मल उपसणाचे काम चालूच रानहले. कामगारांच्ा अचधकारांचे 
संरक्षण करणासाठी थिापि झालेल्ा कम्ुनिस्ट पाटवीचे वषाथािुवषगे वचथास्व असलेल्ा 
पचश्चम बंगालमधूिही या कुप्ररेचा िायिाट झालेला िाही. प्रखर नहन्तु्ववादी भारतीय 
जिता पक्षािे साम्राज् प्रथिानपत केलेल्ा गुजरात प्रांतात आजही हातािे मल उपसला 
व वाहूि िेला जातो. संपूणथा देशावर इतकी वषगे सत्ा गाजवणारा काँग्रेस पक्ष अस्पृश्यतेचे 
उच्चाटि व निमथाळतेचा प्रसार या गांधीजीचं्ा उनद्दष्टांिा प्रत्क्षात आणू शकलेला िाही.

दचलत समाजाचे िेतेसुद्धा यासाठी जवाबदार आहेत. काही दचलत िेत्ांिा सामाचजक 
न्ायापेक्षा जातीय राजकारणात अचधक फायदा नदसतो. दचलतच या देशातील आद्य 
रनहवासी, द्रनवड असल्ाचा प्रचार करणात त्ांिा रस असतो. चसंधू संसृ्तीच्ा काळातील 
शहरांच्ा शोधांचा व इंग्रज पुरातत् शास्त्रजांच्ा संकल्पिांचा यात मोठा वाटा आहे. १९२४ 
मध्ये जॉि माशथालिे हडप्पाचा शोध लावल्ािंतर, काही लोकांिी असा समज पसरवणाचा 
प्रयत्न केला की, चसंधू संसृ्ती ही दचलतांचीच होती. बाहेरूि आलेल्ा आयाांिी त्ांिा 
पराचजत करूि गुलाम केले आचण अस्पृश्य मािणास सुरुवात केली. जॉि माशथाल यांच्ा 
चशष्ांपैकी मॉनटथामर व्ीलर एक होत. जमथाि भाषातज्ज्ञ मॅक् म्ुलर यांिी मांडलेल्ा 
आयथाभाषेचा व आयथा लोकांबाबतच्ा संकल्पिांचा ते अभ्ास करत होते. मॉनटथामर यांिी या 
संकल्पिांनवषयी एक नवचार पुढे मांडला. त्ांच्ा मताप्रमाणे अतं्त कूरपणे शहरांिा िष्ट 
करणारा इंद्र हे आयाांचे दैवत होते, तर चसंधू संसृ्तीतील आनदवासीचंे दैवत चशव होते.

कालांतरािे हे स्पष्ट झाले की, या नवचारांमागे पुरातत्वेत्ांचे संशोधि िसूि, काही 
युरोपीय लोकांचे भारतानवषयीचे अधथावट जाि होते. त्ाकाळी युरोपात आयाांबाबत 
वेगवेगळे अंदाज वतथावले जात होते. काहीचंी धारणा होती की, युरोपीय व उत्र भारतातील 
लोक एकाच वंशातले असूि, त्ा वंशाचे िाव ‘आयथा’ असे ठेवले गेले होते. या काळात 
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युरोपमध्ये तर वंशवाद बळावला होताच, भारतातही अिेक निराधार वंशवादी संकल्पिा 
जन्ास आल्ा. त्ांचा प्रभाव भारतातील राजकारणावरच िाही, तर येरील समाजावर व 
धानमथाक पंरांवरही पडला.

स्वातंत्रसंग्राम चालूच होता. निरनिराळे लोक स्वतःला आधुनिकतेच्ा चश्म्ातूि बघत 
होते. राष्टट्वादाबद्दल व सभ्तेबद्दल आपापली समज वाढवत होते. काही दचलत िेते या 
संकल्पिा धमथागं्ररांमधील निवडक सूक्तांशी जोडत होते. दचलतच भारताचे आद्य निवासी 
असल्ाचे आचण सवणथा नहन् ूबाहेरूि आलेल्ा आयाांची संतती असल्ाचे दाखले ते देत 
होते. या चचाथा अजूिही सुरूच आहेत. काही समाजांिा आनदवासीचं्ा रेिणीत कधीचेच 
बसवले आहे, उदाहरणारथा, गोडं.

मध्य भारताच्ा बऱयाच मोठ्ा भागावर अिेक शतके गोडंांचे शासि होते. कालांतरािे 
त्ांच्ा हातूि सत्ा गेली. आज तर काही मािववंश शास्त्रज गोडंांिा इतरांहूि वेगळी 
पडलेली एक शोनषत प्रजाती असल्ाचे माितात. या पररव्थितीत गोडंांच्ा नवस्मरणात 
गेलेल्ा प्रनतषे्चे स्मरण करूि त्ांिा योग्य तो सन्ाि देणे अशक् आहे. भारतात अिेक 
जातीचं्ा हाती सत्ा होती. वेळोवेळी ती बदलतही रानहली. या भूमीवरील आद्य रनहवाशांचे 
आजचे वंशज कोण हे ठामपणे सांगू शकणारे कुठलेही दस्तावेज उपलब्ध िाहीत. इतकेच 
िवे्, तर जिुकीय तपासणी (डी.एि.ए. टेचसं्टग) करूि देखील ते कळणे शक् िाही.

जीवशास्त्रािुसार हे सारे सामाचजक वगवीकरण निराधार आहे. मग ते जातीप्रमाणे असो 
वा वणाथाप्रमाणे! माणसाची उत्पत्ी दोि लाख वषाांपूववी आनफ्केतील गवताळ प्रदेशात 
झाली असल्ाचे जीवाश्मांचे व जिुकीय तपासणीचे अभ्ास सांगतात. म्हणजेच प्रत्ेक 
माणूस इचरयोनपयातील, टांझानियातील वा आनफ्केच्ा इतर कुठल्ाही भागातील आद्य 
रनहवाशांचा वंशज आहे, कातडीचा रंग व शरीररचिा कशीही का असेिा! जीवाश्म 
हेच दाखले देतात की, भारतातच िवे्; तर प्रत्ेकच खंडप्रदेशात व्थिरावलेला माणूस 
आनफ्केतूि आलेला आहे. भारतात काही लोक फार पूववी आले, काही िंतर. परंतु, 
अलीकडच्ा अभ्ासातूि आलेली मािवी उत्ांतीनवषयीची समज लोकांच्ा मिात 
नततकी पोहोचली िाही, चजतका वंशवाद फोफावला आहे.

जातीबद्दलच्ा समजुतीवंर या सगळयाचाच प्रभाव पडला. ‘जात’ या शब्दाचे अिेकनवध 
अरथा असतािा, तसेच त्ांचे व्वहार अतं्त गुं तागुं तीचे असतािा देखील ‘जाती’ला फक्त 
चातुवथाणाथाच्ा चौकटीत बसवले गेले. देशकालािुरूप जातीचंे व्वहार बदलत गेले आहेत. 
आपल्ा साधारण संवादांमध्येसुद्धा ‘मािव-जात’, ‘पुरुष-जात’, ‘स्त्री-जात’ असे शब्द 
वापरले जातात, ज्ांचा वणथाव्वथिेशी दरूान्वयािेही संबंध िसतो. उदूथा शायरीत तर ‘खुदा 
की जात’देखील आढळते.

अठराव्ा शतकात जातीचंे व धमाांचे व्वहार समजूि घेणात ‘ईस्ट इंनडया कंपिी’च्ा 
इंग्रज प्रशासकांिा बऱयाच अडचणी आल्ा. काही प्रचसद्ध संशोधकांिी ऐनतहाचसक 
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दस्तावेजांच्ा मदतीिे हे शोधूि काढले. युरोपीय समाज तेव्ा वगथाभेदात अडकला होता. 
तेरे धमाथानवषयीची समज ही चचथाकडूि व चचथािे प्रमाचणत केलेल्ा पुस्तकांतूिच येत असे. 
त्ा तुलिेत भारताच्ा समाजव्वथिेत वगाथाचे िवे्, तर जातीचंे थिाि होते. एवढेच िवे्, 
तर निरनिराळया नठकाणच्ा जातीमंधला व्वहार निरनिराळा होता.

इंग्रज सरकार अशा काही नवचधगं्ररांच्ा शोधात होते, ज्ांच्ा बळावर भारतात त्ांच्ा 
वसाहती फोफावतील आचण ते येरे आपले साम्राज् बळकट करू शकतील. भारतात 
पूववीपासूि एक आदशथा समाजव्वथिा अव्स्तत्वात असावी आचण नतचे आकलि येरील 
गं्ररांच्ा आधारािे होऊ शकेल, असा त्ांचा समज होता. असे समजणाऱयांत प्रामुख्ािे 
कंपिीचे पनहले गव्िथार जिरल वॉरि हॅचसं्टगस होते. त्ांच्ा आदेशांिुसार कोलकात्ाला 
अकरा ब्राहणांिा एकनरित करूि नहन् ूसमाजाच्ा नवचधपुव्स्तकेच्ा संकलिाचे पनहले प्रयत्न 

अठराव्ा शतकात केले गेले. इंग्रज अचधकारी या ब्राहणांिा 
धमाथाचायथा वा पंनडत िवे्, तर वनकलाच्ा दृनष्टकोिातूि बघत 
असल्ाचे त्ा काळातील परिव्वहारांत आढळते. इंग्रजांिा 
कायदे बिवणाची गरज भासली ती इंग्रज न्ायाधीशांच्ा 
गोधंळलेल्ा मिोवथिेमुळे! नहन्ूंच्ा नफयाथादी त्ांच्ापुढे येत, 
तेव्ा येरील सामाचजक व्वहारांची काहीही मानहती त्ांिा 
िव्ती. त्ामुळे न्ायालयात येणारे नहन्ूंचे खटले धसास 
लावणासाठी संकचलत नवचधगं्रराची गरज इंग्रजांिा वाटू 
लागली होती.

या संकचलत ‘नहन् ूकायद्या’चे संसृ्तमधूि प्ररम फारसीत 
व पुढे फारसीतूि इंग्रजीत भाषांतर झाले. इंग्रज सरकारच्ा 
ध्यािात आले की, नवनवध नहन् ूगं्ररांमध्ये टीकानटप्पणी अचधक 

आहे. एकाच संकल्पिेच्ा नवनवध पररभाषा आहेत. त्ामुळे ब्राहण वनकलांऐवजी स्वतःच 
योग्य पररभाषा करणाची गरज इंग्रजांिा भासू लागली. त्ासाठी संसृ्त चशकणे त्ांिा 
आवश्यक वाटू लागले.

कोलकात्ाला न्ायाधीश असलेले नवल्म जोन्स यांिी संसृ्त भाषा चशकूि घेतली. 
पुढे सुप्रचसद्ध भाषातज्ज्ञ अशी त्ांची ओळख बिली आचण त्ांिी एचशयानटक सोसायटीची 
थिापिादेखील केली. त्ांिीच मिुसृ्मतीचा पनहला इंग्रजी अिुवाद केला. हा अिुवाद 
वाचूि काही युरोपीय नवचारवंतांची भारतानवषयीची चजजासा वाढली. जमथाि तत्वेत्े 
व लेखक, फ्ीदररख नित्स्क यांिा मिुस्मृतीत मािवी समाजासाठीची भव् व आदशथा 
व्वथिा आढळली. अिेक युरोपीयांिी मिुस्मृती व इतर धमथागं्रर वाचले आचण आपापल्ा 
दृनष्टकोिातूि ते समजूि घेतले. नहन् ूधनमथायांचे िा ‘चचथा’ होते, िा चचथा-प्रमाचणत धमथागं्रर 
होते. त्ामुळे युरोपीय नवचारवंतांच्ा पररभाषा गंभीरतेिे घेतल्ा जाऊ लागल्ा. स्वतःच्ा 

इंग्ज राजवटीतल्ा जनगिनेपूवषी आपल्ा 
नावांपुढे कुळाचे वा जातीचे नाव लावण्ाचा 

आग्ह नव्ता. रामायिातील रामाचे वि्जन 
बघा. त्यांना कौशल्ानंदन व दशरथसुत तर 

म्टले जाते, परंतु, त्यांना राम जसहं वा राम 
जसहं सूय्जवंशी असे कधी म्टले गेले नाही. 

कान्ापासून ते रिछोडपययंत कृष्ाची अनेक 
नावे आहेत. परंतु, कुठेही याला कृष् कुमार 

यादव वा के.के.यादव असे म्टलेले नाही.
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परंपरांबद्दल अिचभज असणाऱया नहन्ूंिा त्ांच्ाच धमाथाच्ा प्राचीितेची व महाितेची 
जाणीव करूि द्यावी, अशी त्ांतीलच काही सज्िांिा स्वतःची जवाबदारी वाटू लागली. 
नवचारांच्ा याच चकवातात मिूच्ा धमथाशास्त्रास प्राचीि भारताच्ा न्ायव्वथिेचा आधार 
मािले गेले.

मिुस्मृतीत इतर काहीही असो, न्ायव्वथिेची चौकट िक्ीच िव्ती. इंग्रजांच्ा 
राजवटीत मिूचे धमथाशास्त्र त्ाच्ाशी काहीही संबंध िसलेल्ा भारतीयांकरता देखील 
वैचाररक आधार ठरले. वणथाव्वथिेच्ा चौकटीत नकतीतरी जाती बसत िाहीत, या 
तथ्ाकडे संपूणथातः दलुथाक्ष केले गेले. एवढेच िाही, तर काही जाती एकाहूि अचधक 
वणाथात सापडतात हेही दलुथाचक्षले गेले. आपल्ाकडे धमाांतराप्रमाणे जात बदलणाची जशी 
उदाहरणे आहेत, तशीच धमथा बदलूिही जात बदलत िाही, अशी उदाहरणेसुद्धा आहेत. 
धमथा व जात यांसाठी कुठल्ा आय.एस.आय. मापदंडाची संकल्पिा आपल्ाकडे कधीच 
िव्ती. मिुस्मृतीसारख्ा गं्ररांवर रिद्धा असणारा एक वगथा आपल्ाकडे िक्ीच होता; पण 
संपूणथा समाजाचा तो एक अंशमारि होता. मिुस्मृती हा न्ायव्वथिेचा सवथामान् स्ोत 
असल्ाचा कुठलाही पुरावा उपलब्ध िाही. आपल्ा निरनिराळया पंरांत व समाजांत 
निरनिराळया सामाचजक व्वथिा होत्ा आचण काळािुरूप त्ा बदलल्ाही आहेत. काही 
संसृ्त नवद्ािांच्ा मते, जानतभेद िष्ट करणाचे प्रयत्नदेखील नततकेच प्राचीि आहेत, 
चजतक्ा प्राचीि या जाती आहेत.

या सगळया गुं तागुं तीचे आकलि युरोपीय शासकांसाठी कठीण होते, ती गुं तागुं त इतरांिा 
समजावणे तर दरूच! नवल्म जोन्स हे भारतीयांचे नहतचचंतक व सुहृद होते. त्ांच्ासारख्ा 
अभ्ासकालाही ही गुं तागुं त समजणे कठीण गेले. युरोपीयांिा जातीनंवषयक साध्या व 
सोप्ा पररभाषाच हव्ा होत्ा. त्ांिा जिगणिेतील वगथावारीमुळे त्ा नमळाल्ा. पंजाबचा 
चूडा समाज या वगथावारीचा बळी पडला. तऱहेतऱहेची कामे करणाऱया या जातीला निव्वळ 
त्ा एका कामावरूि ओळख नमळाली, ज्ा कामासाठी इंग्रज प्रशासक त्ांिा ओळखत 
होते. मग हीच त्ांची ओळख जिगणिेत कोरली गेली. ज्ांची चांभार वगवीयांत िोदं 
झाली होती, ते सवथाच काही चांभारकाम करत िव्ते. उत्र प्रदेशातील शेती करणाऱया 
एका समाजाची जिगणिेत चांभार म्हणूि िोदं झाली असल्ाचे इनतहासकारांिी चसद्ध 
केले आहे. कालांतरािे ही िवी जातीय ओळखच त्ांचे व्वसाय बित गेली. पुढे काही 
नपढ्ांिंतर तर हे पूणथातः अंगीकारले गेले.

याचा एक पुरावा म्हणजे जानतवाचक आडिावे. इंग्रज राजवटीतील जिगणिेपूववी 
आपल्ा िावापुढे कुळाचे वा जातीचे िाव लावणाचा आग्रह िव्ता. उदाहरणारथा, 
रामायणातील रामाचे वणथाि बघा. त्ांिा कौशल्ािंदि व दशररसुत म्हटले जाते, परंतु, 
राम चसंह वा राम चसंह सूयथावंशी असे कधी म्हटले गेले िाही. असेच काहीसे ब्रजभूमीच्ा 
नप्रय कृष्णाबाबत आहे. देशाच्ा कािाकोपऱयातील नवनवध जातीचंे लोक अतं्त प्रेमािे 
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त्ाचे िामस्मरण करतात. कान्ापासूि ते रणछोडपयांत कृष्णाची अिेक िावे आहेत; परंतु, 
कुठेही याला कृष्ण कुमार यादव वा के.के.यादव असे म्हटलेले िाही.

अराथात जानतभेद हा जिगणिेमुळे फोफावला िाही. तो जुिाच आहे. जिगणिेमुळे तो 
फक्त दृढ झाला. जातीचंी ओळख कामाशी जोडली जाऊि ती कायम झाली. आधुनिक 
जगािे देखील शोनषत जातीिंा व शोनषत समाजांिा न्ाय नदला िाही. निरनिराळे कायदे व 
न्ायालयीि निदगेश असतािाही जातीचं्ा ओळखीमुळे होणारे अन्ाय रांबले िाहीत. मल 
वाहूि िेणाऱयांसाठी तर त्ांची ही जातीय ओळख शाप बिली आहे.

शोनषत व दबुथाळ जमातीिंा स्वतःच्ा मुक्तीसाठी एकट्ािे लढा द्यावा लागतो आहे 
आचण बचलष् जाती त्ांच्ासोबत िाहीत, हे खरे तर कमकुवत व दभंुगलेल्ा समाजाचे 
लक्षण आहे. बचलष् जातीतील लोक िा संवेदिशीलता दाखवत आहेत, िा पश्चात्ाप! 
खरे तर ‘सॅनिटेशि’वर काम करणाऱया संथिांचे काम शौचालयांशी संबंचधत असल्ािे 
या संथिांजवळ, मग त्ा सरकारी असोत की गैरसरकारी, मुबलक साधिे आहेत. परंतु, 
‘सफाई कमथाचारी आंदोलि’सारख्ा संथिा साधिांच्ा अभावी शांतपणे एकेकट्ा काम 
करत आहेत आचण ‘सॅनिटेशि’वर काम करणाऱया संथिांशी त्ांचा कमीच संबंध आहे. 

कुठल्ाही राजकीय पक्षािे, कोणत्ाही िावािे नकतीही अचभयािे चालवली तरी 
निव्वळ शौचालये व गटारे बिवल्ािे देश स्वच्छ व निमथाळ होऊ शकत िाही. सगळी 
कोरडी शौचालये बंद केली, तर मल वाहूि िेणाऱया कामगारांिा कोणती सरकारे वा 
कोणत्ा गैरसरकारी संथिा रोजगार देतील? शौचालयातूि निघणारे पाणी ज्ा गटारांमध्ये 
जाते, ती स्वच्छ करणासाठी त्ांत कोण उतरेल? ही कामे जातीप्रमाणेच ठरत राहणार 
का? स्वच्छता मंनदरातील वेदीवरील ही बळीप्ररा आणखी नकती काळ चालत राहणार?

‘सरकारी स्वच्छता अचभयािां’च्ा फलशमधूि निघालेले मैलापाणी सामाचजक 
गटारांमध्येच तुं बले आहे. त्ात ज्ांिा डुबकी मारावी लागते, त्ा सफाई कामगारांचे 
भनवतव् काय? कुठल्ाशा चमत्कारािे िगरपाचलकांकडे खूप सारे धि आले, तर गटारे 
स्वच्छ करणारी यंरिे त्ा नवकत घेऊ शकतील. परंतु, आपल्ा शहरांमधील सगळीच 
शौचालये गटारांिा जोडलेली िाहीत. आचण समजा तशी ती जोडली, तर मैलापाणािे 
आधीच प्रदनूषत झालेल्ा आपल्ा जलस्ोतांचे काय होईल?

स्वच्छतेसाठी िवी शौचालये हवी, मल वाहूि िेणाची प्ररा बंद करणारा कायदा हवा, 
पण बरोबरीिे शुचचतेबद्दल सामाचजक नवचारही व्ायला हवा.
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नदल्ीच्ा ददुदैवािे राष्टट्पती भवि व संसद भवि हे यमुिेपासूि दरू अंतरांवर आहेत. 
लंडिच्ा राजभविासारखे व संसद भविासारखे तेही िदीच्ा काठावर असते, तर िदीतूि 
वाहणाऱया मलाचा दगुांध सरकारच्ा िाकापयांत िक्ीच पोहोचला असता. १८५८ मध्ये जे 
लंडिला झाले, ते कदाचचत नदल्ीत होऊ शकले असते.

इंगं्डमध्ये त्ा वषवी तीव्र उन्ाळा पडला होता. गरमीच्ा तडाख्ामुळे टेमस 
िदीमधील पाणी कमी झाले होते आचण त्ातील मल-मूरिाचे प्रमाण मारि वाढले होते. 
१५९६ मध्ये पनहल्ांदा वापरणात आलेल्ा फलश कमोडचा उपयोग लंडिमध्ये आता 
पुष्कळच वाढला होता. पाणािे मल वाहवूि टाकणाची सवय लोकांिा झाली होती. 
शहरवाचसयांिी वाहवूि टाकलेले त्ांचे मल-मूरि टेमसमध्येच सोडले जात होते. याच टेमस 
िदीचे पाणी नपणासाठी देखील वापरले जात होते. लंडिची टेमस ही तेव्ा जगातली 
सवाथाचधक प्रदनूषत िदी होती. िदी कसली, मलािे भरलेला एक गढूळ िाला, ज्ातूि 
मासेही नदसेिासे झाले होते.

१८५८ मध्ये पाणाच्ा कमतरतेमुळे व तीव्र गरमीमुळे िदीत सोडले जाणारे मल-
मूरि सडूि खदखद ूलागले होते. त्ातूि निघालेल्ा दगुांधाची आजही ‘नद ग्रेट चसं्टक’ या 
िावािे आठवण काढली जाते. लंडिमध्ये श्ास घेणे अवघड झाले होते. लोकांचे घराबाहेर 
पडणे बंद झाले होते. िदीकाठी असलेल्ा संसद भविातील कामकाज नकत्ेकदा या 
असह् दगुांधीमुळे रांबवावे लागत होते. हा दगुांध रोखणासाठी भविातील चखडक्ांिा 
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चुन्ात चभजवलेले पडदे लावले गेले होते. संसद भविाला िदीपासूि दरू घेऊि जाणाचा 
प्रस्तावदेखील एका संसद-सदस्ािे मांडला होता.

एकदा राणी व्व्क्ोररया व त्ांचे पती अल्बटथा िदीकाठी नफरायला गेले असता तेरे 
पसरलेला दगुांध सहि ि झाल्ािे दोघांिा लगेचच महालात परतावे लागले होते. तसेच 
एकदा राणीला कागदाचे बरेच कपटे िदीत वाहतािा नदसले. चौकशी केली असता त्ांिा 
सांगणात आले की, िदीत आंघोळीसाठी मिाई करणारी ती परिके आहेत. परंतु प्रत्क्षात, 
ती परिके िसूि शौचािंतर गुदद्ार पुसणासाठी वापरणात येणारे कागद होते. टेमस िदी 
शहराचे मोठे शौचालयच बिली आहे, हे तथ् राणीसमोर मांडणाची सांगणाऱयाला लाज 
वाटत होती. त्ा काळी लंडि हे जगातील सवाथाचधक मोठे, बलाढ् व आधुनिक शहर होते. 
एका अशा साम्राज्ाची राजधािी, चजच्ावरील सूयथा कधीच मावळत िव्ता. असे असूिही 
हे बलशाली साम्राज्, तेरील संसद व त्ाची सम्राजी, हे सगळे गचलतगारि का झाले होते? 
इंगं्डच्ा व युरोपच्ा इनतहासात याची उत्रे धुं डाळता येतील.

मध्ययुगापासूिच युरोपातील शहरांमध्ये मल-मूरि उघडावर पडलेले असे. त्ाचा दगुांध 
शहरांच्ा चाररत्रात मुरला होता. त्ा काळी उच्चभ्रू लोक या दगुांधापासूि बचावासाठी 
आपल्ासोबत संरिी, लवंग यांसारख्ा सुगंचधत वस्तू बाळगत असत. घरांमध्येच एका 
भांडात मलनवसजथाि करूि, तो रस्तांवर कुठेही फेकूि देणाचीच तेव्ा पद्धत होती. 
काही लोक मलािे भरलेले भांडे त्ांच्ा घराच्ा परसदारी बिवलेल्ा शोषखड्ड्ांत ररकामे 
करत. लंडिलगतचे शेतकरी पैसे देऊि हा मल त्ा शोषखड्ड्ांतूि उपसूि घेऊि जात 
असत आचण तो आपल्ा शेतांमध्ये खत म्हणूि उपयोगात आणत असत. शेतकऱयांकडूि 
नमळणारा पैसा घरमालक शोषखड्ड्ांच्ा देखरेखीवर लावत असत.

पुढे या व्वथिेवर ताण पडू लागला. कारण फलश कमोडमुळे पाणाचा वापर वाढला. 
नवनहरी व हातपंप तर होतेच, चशवाय लंडिच्ा काही भागांत सतराव्ा शतकापासूि 
पाणाचा पुरवठादेखील पाईपमधूि सुरू झाला होता. वापरािंतर मैलापाणी शोषखड्ड्ांत 
पोहोचत असे. पुढे शोषखडे् ओसंडूि ते पाणी रस्तांवरूि वाहू लागले. १८०० सालच्ा 
आसपास शहरात िाल्ा बिणे सुरु झाले. फलशच्ा शौचालयांचा वापर वाढू लागला 
होता. शोषखडे् ओसंडूि मैलापाणी आता िाल्ांतूि वाहू लागले होते. मैलापाणी ज्ा 
िाल्ांच्ा मागगे वाहत होते, त्ांची तोडें टेमस िदीमध्येच उघडत होती. मल आता शहरांत 
पसरणाऐवजी िदीत नवसचजथात होऊ लागला होता. िदी जसजशी प्रदनूषत होत गेली, 
तसतसे लंडिमध्ये नपणाचे पाणी पोहोचवणाऱया कंपन्ांिी शहरापासूि दरू, िदीच्ा 
वरील भागातूि, पाणी खेचणे सुरू केले. टेमस िदीत पाणी कमी, मल अचधक साठू 
लागला. औद्योनगक कांतीच्ा काळात शहरांची लोकसंख्ा अंदाधुं द वाढत होती.

१८०० ते १८५० मधे्य लंडिची लोकसंख्ा दपुटीिे वाढली. शहरात आता जवळजवळ 
दोि लाख शोषखडे् होते. त्ांत मल-मूरिाबरोबरच मोठ्ा प्रमाणात पाणी साचत असायचे. 
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शहरे पसरत होती आचण शेतकऱयांिा शहरांतील मल-मूरि उपसूि िेणे महाग पडू लागले 
होते. जगभरातील व्ापार नवकचसत झाल्ामुळे शेतकऱयांिा सुधाररत व स्वस्त दरातील 
खत नमळू लागले होते. दचक्षण अमेररकेतूि येणारे हे खत, पक्ष्यांच्ा नवषे्पासूि बिवणात 
आले होते. याबद्दल अचधक तपशील पुस्तकात पुढे आहेच. बाजारात खते नमळू लागल्ािे 
शेतकऱयांिी लंडिमधील शोषखड्ड्ांतूि मल-मूरि उपसूि िेणे बंद केले. जे मल-मूरि आधी 
शेतांमध्ये जात असे, ते आता रस्तांवर वाहू लागले. िाल्ांमधूि िदीत नमसळू लागले. 
पावसाचे पाणी रस्तांवर पसरलेला मल हळूहळू िदीपयांत पोहोचवत होते.

युरोपातील इतर शहरांत देखील रस्तांची व िद्यांची हीच व्थिती होती. पायी चालतािा 
मल-मूरिात पाय बरबटणाचा धोका सदैव असायचा. यावर उपाय म्हणूि रस्तांवर दगड 
ठेवले जात होते. फ्ान्सची राजधािी पॅररस येरे उंच टाचेच्ा 
चपला वा बूट घालणाची पद्धत सुरू होणामागचे हेही एक 
कारण होते असे मािले जाते. उंच टाचांमुळे रस्तावरचा मल 
कपडाला चचकटत िसे. युरोप ज्ावेळी युरोपेतर देशांवर 
साम्राज् गाजवत होता, जगभरात लूट करत होता, त्ाकाळात 
त्ांची शहरे, रस्ते व िद्या मारि िरकच बिल्ा होत्ा. चालसथा 
नडकन्स व एनमल झोला यांसारख्ा लेखकांच्ा चलखाणांत 
सवथासाधारण लोक नकती वाईट व्थितीत जगत होते, याची 
तपशीलवार वणथािे आढळतात. लोकांची शारीररक वैगुणे व 
त्ांचे नवकार याबद्दलच्ा हास्-वं्ग्यांिा युरोपीय सानहत्ात 
नवशेष थिाि आहे. त्ाच काळातील संपन्न समाजाच्ा राहणीत देखील शुचचतेचा काहीही 
नवचार िव्ता. परंतु, त्ाबद्दलचे साधे उल्ेखदेखील तत्कालीि लोकनप्रय सानहत्ात 
आढळत िाहीत.

१५८९ मध्ये एका जमथाि राजािे आपल्ा नकल्लात सूचिा-फलक लावूि पायऱयांवर, 
गल्लांमध्ये व कोठारांमध्ये मल-मूरि नवसजथािावर बंदी घातली होती. सतराव्ा शतकात 
पॅररसमध्ये बांधलेल्ा वेरसाय िावाच्ा राजवाडात सुं दर कारंजी होती; परंतु, शौचालये 
व गटारे िव्ती. अचभजिांचे मल-मूरि राजवाडात सवथारि पसरलेले असे. प्रवाशांचे वृत्ांत 
सांगतात की, राजवाडातील हवेत मल-मूरिाचा दगुांध नमसळलेला असे. तेरे राहणारे 
कुलवंत लोक शौचासाठी झुडुपांमागे वा बागांमध्ये बसलेले नदसत. राजघराणातील लोकांिा 
निःसंकोचपणे, इतरांच्ा िजरेस ि येता शौचास बसता यावे यासाठी राजवाडाच्ा रचिेत 
आडोसा म्हणूिच झाडी व बनगचे बिवले जात. रचशयाची राजधािी मॉस्ो येरील केमचलि 
या राजवाडाची पररव्थिती काहीशी अशीच होती. तेरे एकोचणसाव्ा शतकात शौचालये 
बिवणात आली. परंतु, ती स्वच्छतेसाठी िव्ती, तर मल-मूरिाच्ा कुजणातूि निघणारा 
वायू घुमटावर मढवलेले सोिे नवतळवूि टाकेल की काय अशी त्ांिा भीती होती.

युरोपातील शहरांत पायी चालताना मल-मूरिात 
पाय बरबटण्ाचा धोका सदैव असायचा. उपाय 
म्िून रस्तांवर दगड ठेवले जात होते. फ्ान्सची 
राजधानी पॅररस येथे मदहलांसाठी व पुरुषांसाठी 
उंच टाचेच्ा चपला वा बूट घालण्ाची पद्धत सुरू 
होण्ामागचे हेही एक कारि होते. उंच टाचांमुळे 
रस्तावरचा मल कपड्ाला चचकटत नसे.
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मलाच्ा दगुांधाचा आणखी एक धोका होता. पटकीसारखे प्राणघातक आजार हे 
दनूषत हवेमुळे पसरतात असे तोपावेतो युरोपात मािले जात होते. हे आजार पाणाच्ा 
माध्यमातूि पसरत असतील, हे तोवर कुणाच्ा कल्पिेतही िव्ते. लंडिमधील १८५८च्ा 
‘नद ग्रेट चसं्टक’च्ा काळाच्ा नकत्ेक वषगे आधीपासूि काही लोक टेमसच्ा प्रदषूणाबाबत 
चचंता व्क्त करत होते. वैजानिक मायकेल फॅरेडे यांचे िाव यात प्रामुख्ािे येते. त्ांिी 
लक्षात आणूि नदलेल्ा पररव्थितीच्ा गांभीयाथाकडे लोकांिी सुरुवातीला दलुथाक्ष केले, 
कारण लंडिसाठी नपणाचे स्वच्छ पाणी िदीच्ा वरच्ा भागातूि सहज उपलब्ध होत 
होते. िदीच्ा प्रदषूणामुळे िा कुणाचे काम अडले होते, िा कुणाचा लाभ कमी झाला 
होता. त्ामुळे िदीचे प्रदषूण कमी करणासाठी कोणत्ाही उपाययोजिांचा नवचारदेखील 
कुणी केला िव्ता. पटकीच्ा रोगाचा प्रसार होणाचे मुख् कारण पाणी हेच असल्ाचे 
डॉ.जॉि स्ो नकतीतरी वषाांपासूि सांगत होते. १८५४ मध्ये शेवटी तसे चसद्ध झाले. याबद्दल 
पुस्तकाच्ा सातव्ा प्रकरणात आपण वाचूया.

१८५८ची गरमी व खदखदणाऱया मलाचा कुजका वास यािे सगळया मयाथादा ओलांडल्ा 
होत्ा. लंडिच्ा जितेचे मल-मूरि आता केवळ िदीपयांत मयाथानदत ि राहता दगुांधीच्ा 
रूपािे ते राजवाडापयांत व संसदेपयांत पोहोचले होते. राज्कतगे हा वास रोखू वा लपवू 
शकत िव्ते. चुन्ािे चभजवलेले पडदे हा वास झाकू शकणात असमरथा ठरत होते. 
त्ामुळे राज्कत्ाांची तारांबळ उडाली आचण गटार बिवणाचे नवधेयक संसदेत ताबडतोब 
मांडले गेले. १८ नदवसांच्ा आत ते मान् होऊि लगेचच तसा कायदाही बिला.

गटारव्वथिेची रचिा ‘लंडि महािगर बोडाथा’चे मुख् अचभयंता जोसेफ बाझलगेट 
यांिी आखली. रेल्ेत काम केल्ािे त्ांिा ‘वाहतुकी’बद्दलची समज होती आचण 
पाणाच्ा वहिानवषयीचे जािही त्ांिा होते. संपूणथा शहरांतील पाणी िदीत नमसळू ि 
देता िाल्ांच्ाद्ारे शहराबाहेर घेऊि जाणासाठी टेमसला समांतर अशी गटारे बिवणाचा 
त्ांचा प्रस्ताव होता. त्ासाठी शहरातील सवथा शौचालये गटारांशी जोडणे आवश्यक 
होते. लंडिवर होणारी ही शस्त्रनकयाच होती जणू! १८६६ पयांत शहरातील बहुतेक भाग 
या गटारांशी जोडूि झाले होते. गटारे बिवणासाठी लागणाऱया नवटांची संख्ा भरपूर 
असल्ािे नवटा त्ाकाळी महाग झाल्ा होत्ा. गटारे बिवणासाठी मजबूत असे नगलावा 
नमरिण म्हणजे गारा-चुिा हवे असल्ािे त्ाचे अिेक अंगांिी परीक्षण केले गेले. याच 
दरम्ाि चुिखडी भाजूि पोटथालँड चसमेंट बिवणाच्ा पद्धतीचा शोध तेरे लागला. या 
चसमेंटचा वापर करूि चलंपणाची प्रनकया करणात आली. आज हे चसमेंट जगभरात 
बिवले व वापरले जाते. आपल्ाकडे याच्ा जानहराती आज सवथारि नदसतात. लंडिमध्ये 
गटारे बिल्ाचे असे अिेक पररणाम आपल्ा चहूबाजूं िा पसरले आहेत.

जोसेफ यांिी त्ाकाळी बिवलेली गटारव्वथिा आजही कायथाक्षम आहे. लंडि शहराला 
जोसेफ यांच्ाबद्दल आजही कृतजता वाटते आचण त्ांच्ा कल्पकतेला व कमथानिषे्ला 
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वेळोवेळी ते िमि करते. त्ा काळातला हा प्रयोग अभूतपूवथा व अनद्तीय होता. परंतु, ही 
युरोपातील पनहली आधुनिक गटारे िव्ती. १८४२ मध्ये जमथािीतील हॅमबगथा शहराचा मोठा 
भाग आगीत जळूि भस्मसात झाला होता. तेव्ा शहराचे पुिनिथामाथाण करणाऱयांिी देखील 
जनमिीखाली गटाराच्ा िाल्ा बिवल्ा होत्ा. गटारे बिल्ािंतर लंडिमध्ये पटकीचा 
रिास बंद झाला. पटकीच्ा आजाराचे कारण पाणी असल्ाचे कळल्ािंतर या रोगाच्ा 
संसगाथािे रिस्त असलेल्ा युरोपीय शहरांचा कल गटारव्वथिा बिवणाकडे वाढला.

१८८०च्ा दशकात रोगाणूंच्ा शोधािंतर स्वच्छतेच्ा व शुचचतेच्ा धारणा वेगािे 
बदलल्ा. मािवी आरोग्याचा रेट संबंध जलस्ोतांशी व शहरांच्ा रचिेशी असल्ाची 
जाण आता आली होती. आरोग्यासाठी मलनिस्ारणाची गरज स्पष्ट झाली होती. युरोपातील 
देशांची सरकारे आता गटारांसाठी व त्ांच्ा स्वच्छतेसाठी लागणारा पैसा खचथा करणास 
तयार होती. इंगं्डमध्ये अिेक सरकारी आयोग व प्राचधकरणे बिली, अिेक कायदे बिवले 
गेले, बरेच पैसे खचथा झाले. शौचालये व िाल्ा ही यापूववी वैयनक्तक जवाबदारी समजली 
जाई. आता युरोपात स्वच्छतेची जवाबदारी सरकारांिी व िगरपाचलकांिी उचलली. मल-
मूरि पाणाद्ारे िाल्ांमध्ये वाहवूि, गटारांमागगे शहराबाहेर िेणे हाच वस्तांपासूि ते दरू 
िेणाचा सवपोत्म व आधुनिक उपाय झाला होता. इतर जगही या काळात युरोपचे अिुकरण 
करत होते. अमेररकेतील शहरांमध्येही गटारे बिू लागली. युरोपीय देशांची साम्राज्े व 

१८५८ मध्े पाण्ाच्ा कमतरतेमुळे 
व तदीव्र गरमदीमुळे लंडनच्ा टेम्स 
निदीत सोडले जाणारे मल-मूत्र सडून 
खिखि ूलागले िोते. त्यातून 
तनघालेल्या िगुगंधाचा त्रास सामान्य 
जनतेला तर सिन करावा लागलाच, 
पण एका िलशालदी साम्ाज्ाचदी 
सम्ाज्दी, राणदी व्हिक्ोररया यांना 
िेखदील आपल्या मिालात िंि हिावे 
लागले. संसि भवनातदील कामकाज 
प्कत्येकिा या असह्य िगुगंधामुळे 
थांिवावे लागत िोते.
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वसाहती जगभर पसरल्ा होत्ा. त्ा वसाहतीमंध्ये गटारे बिवणात व मैलापाणाची 
स्वच्छता करणात मारि युरोपीय देशांच्ा सरकारांिी फारशी आथिा दाखवली िाही.

भारतातील इंग्रज राज्कत्ाांिी देखील स्वतःच्ा वस्तांिा स्वच्छ ठेवणासाठी गटारे 
बिवली, आवश्यक नततका पैसा लावला. परंतु, थिानिक लोकांच्ा वस्तांमध्ये गटारे 
बिवणास मारि ते टाळाटाळ करत रानहले. नदल्ीतील गटारांच्ा इनतहासाचे जाणकार 
सांगतात की, इंग्रज अचधकारी थिानिक वस्तांमध्ये गटारे ि बिवणाची तऱहेतऱहेची कारणे 
देत असत, जेणेकरूि तो खचथा करावा लागू िये. नदल्ीच्ा एका सरकारी दस्तावेजािुसार 
जुन्ा नदल्ीच्ा एका आरोग्य अचधकाऱयािे १९१२ मध्ये म्हटले होते की, केवळ रिीमंत 
वगाथातील लोकांची घरे गटारिाल्ांशी जोडायला हवी; कारण इतरांिा हा खचथा पेलणारा 
िाही. परंतु, गटारातील मैलापाणी हे शेतकऱयांिा चसंचिासाठी व खतासाठी नवकले जाई 
आचण इंग्रज सरकारला त्ा पैशांचा लोभ होता. जगभरात फार पूववीपासूि शेतकऱयाला 
चसंचिासाठी मैलापाणी नवकले जात होते. मैलापाणी वाहूि िेणाऱया िाल्ा बिल्ा, 
तेव्ापासूिच कदाचचत हे सुरू झाले असावे. बरेच नठकाणी आजही असे होते.

पुराति शहरांमधे्य, नवशेषतः चसन्ू संसृ्तीच्ा काळातही, मलनिस्ारण प्रणाली 
असल्ाचे नदसते. प्राचीि इराणमधे्य व रोमि साम्राज्ातील काही शहरांमध्ये देखील 
गटारे व िाल्ा असत. त्ा िाल्ांमधील मैलापाणी िद्यांमध्ये सोडले जात होते. शेतकरी 
त्ावेळीदेखील मैलापाणाचा वापर चसंचिासाठी व खतासाठी करत होते. परंतु, त्ा 
शहरांची लोकसंख्ा औद्योनगक कांतीच्ा काळातील युरोपीय शहरांच्ा लोकसंख्ेएवढी 
िव्ती. वस्ता नततक्ा दाट िव्त्ा. घरोघरी पाणी पोहोचवणारे पाईप िव्ते. िद्यांमध्ये 
आजच्ापेक्षा जास्त पाणी होते. लोक कमी असल्ािे पाणाचा वापर कमी होता आचण 
त्ामुळे िाल्ांमधील मलाचे प्रमाणही कमीच होते. त्ा काळात िद्यांच्ा प्रवाहात 
नमसळूि मल-मूरि निसगाथात नवलीि होत असणार.

एकोचणसाव्ा शतकात युरोपातील शहरांची जिघिता वाढली होती. पाणी नवकणाऱया 
कंपन्ा उदयाला आल्ा होत्ा. पाईप्सचे जाळे पसरवूि जागोजागी पाणी पोहोचवणाची 
सुरुवात झाली होती. फलशची शौचालये वापरात येऊ लागल्ािंतर मैलापाणाचे 
प्रमाण वाढतच गेले. युरोपातील नकत्ेक िद्यांचे घाणेरडा िाल्ांत रूपांतर झाले. गटारे 
बिवणाची सुरुवात झाल्ािंतरच िद्यांच्ा स्वच्छतेकडे लक्ष वेधले गेले. १८८०च्ा 
दशकात युरोपातील व अमेररकेतील शहरांिी मलनिस्ारण प्रनकया संयंरिे उभारणे सुरु 
केले. मैलापाणी रेट िद्यांमध्ये सोडणाला आता एक पयाथाय नदसू लागला होता.

पुष्कळशा जुन्ा शहरांमध्ये रस्ते खोदिू त्ाखाली गटारे बिवली गेली. नवसाव्ा 
शतकातील आदशथा शहरांच्ा संरचिेतच गटारव्वथिा व मलनिस्ारण प्रनकया संयंरिे 
समानवष्ट केली गेली. आजदेखील तसेच चचरि नदसते. भूनमगत िाल्ांचशवाय शहरांची 
कल्पिा करणे आज शक् िाही. इतके प्रयत्न व खचथा केल्ािंतरही शहरांमधील मैलापाणी 
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कधीकधी प्रनकया ि होता रेट िदीच्ा पाणात नमसळतेच. ज्ा खाडांच्ा व प्रवाहांच्ा 
मागगे िद्या समुद्राला नमळतात, त्ांचे प्रदषूण वाढल्ाचे उल्ेख अिेकदा कािांवर पडतात, 
नवशेषतः मुसळधार पावसािंतर. त्ाचे कारण जुन्ा शहरांच्ा रचिांमध्ये आहे. तेरे 
गटारे बिवणे सुरू व्ायच्ा आधीपासूिच िाल्ा अव्स्तत्वात होत्ा; पण त्ा पावसाळी 
पाणाच्ा निचऱयाकरता होत्ा. मैलापाणाच्ा निराळया िाल्ा बिवणािे खचथा दपु्पट 
झाला असता. त्ामुळे आधीपासूि असणाऱया िाल्ांिाच मैलापाणी वाहूि िेणारी गटारे 
बिवणे व्वहायथा होते. इंग्रजीत याला ‘कम्ाईन्ड सीवर’ म्हटले जाते, ‘संयुक्त गटारे’. या 
प्रकारच्ा गटारांमधे्य मलनमचरित पाणी पावसाळी पाणात नमसळूि त्ाला दनूषत करते. 
त्ामुळे पावसाळी नदवसात मैलापाणाचे प्रमाण वाढते आचण त्ाच्ा स्वच्छतेचा खचथाही! 
पररणामी, छोट्ा िद्यांचे व पावसाळी िद्यांचे मोठे िाले बितात.

लंडिमध्ये फलीट िावाची एक िदी होती, जी पुढे जाऊि टेमस िदीस नमळत असे. 
मध्ययुगापयांत या िदीत िावा चालत. सतराव्ा शतकात नहच्ातूि मैलापाणी वाहणे 
सुरू झाले होते. गटारे बिल्ािंतर तर नहचा मोठा भाग बुजवूि टाकला गेला आचण नतचे 
रूपांतर भूनमगत िाल्ात झाले. नतच्ावर बांधलेला रस्ता ‘फलीट स्टट्ीट’ िावािे ओळखला 
जाऊ लागला. पुढे या रस्तावर अिेक वतथामािपरिांची व प्रकाशकांची कायाथालये उभी 
झाली आचण ‘फलीट स्टट्ीट’ हा शब्द परिकाररतेसाठी पयाथायवाची बिला. 

िद्यांचे िाले होणाच्ा शंखलेत आणखी काही काळ मागे गेल्ास, म्हणजे साधारणतः 
२,५०० वषाांपूववी रोम शहरात बिवल्ा गेलेल्ा क्ोआका मॅव्क्मा िावाच्ा मोठ्ा 
गटाराची गोष्ट काहीशी अशीच आहे. येरे दलदल व टायबर िदी यांिा जोडणारी एक छोटी 
िदी वाहत होती. ही दलदल बुजवूि प्राचीि रोमचा एक भाग बिवणात आला होता. या 
छोट्ा िदीला बंनदस्त करूि क्ोआका मॅव्क्मा हा नवशाल िाला बिवला गेला. त्ातूि 
रोमचे मैलापाणी वाहू लागले. आजही हा िाला रोमचे मैलापाणी व पावसाळी पाणी 
एकनरित करूि टायबर िदीत सोडतो.

पावसाळी िाल्ांिा गटारे बिवणे हा सवाांत स्वस्त व सोपा उपाय होता. कुणास 
ठाऊक नकती शहरांिी तसेच केले! मैलापाणी व पावसाळी पाणी सम प्रमाणात असेल, 
तर ही संयुक्तव्वथिा फारशी वाईट िाही. जेरे मैलापाणाचे प्रमाण कमी, तेरे तर ही 
व्वथिा फायद्याची ठरू शकते. कारण पावसाळी पाणात नमसळूि मैलापाणातील मल 
पातळ होतो. मैलापाणाचे प्रमाण जेरे खूप जास्त असेल तेरे मारि संयुक्त गटारे फार 
महागात पडतात. कारण मलनिस्ारण प्रनकया संयंरिे िालीच्ा शेवटी लावली असतात. 
चजतके जास्त मैलापाणी, नततका त्ास स्वच्छ करणाचा वेळ व खचथा अचधक.

पाणी साठवणाची एका टाकीची जशी ठरानवक क्षमता असते, तशीच या संयंरिांची 
मैलापाणी स्वच्छ करणाची ठरानवक क्षमता असते. पाणाचे प्रमाण क्षमतेबाहेर गेल्ास 
टाकी जशी ओसंडूि वाहते; तसेच मैलापाणाचे प्रमाण क्षमतेबाहेर गेल्ास संयंरिेदेखील 
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ओसंडूि वाहतात आचण मैलापाणी स्वच्छ 
ि करता रेट िदीत सोडतात. अचधक 
पावसात ही संयंरिे निकामी ठरतात. या 
समस्ेवर उपाय म्हणूि िवीि शहरांमध्ये 
मैलापाणी वाहूि िेणाऱया िाल्ा व 
पावसाळी पाणाच्ा निचऱयाच्ा िाल्ा 
वेगवेगळया असणे आवश्यक ठरते. 
१९५० िंतरच्ा अमेररकी शहरांमध्ये 
असे आढळते. परंतु, जुन्ा शहरांमध्ये 
तर आजही संयुक्त गटारेच आहेत. 
लंडिमधील गटारेदेखील अशीच आहेत 
आचण न्ूयॉकथा  व िवी नदल्ीतील देखील! 
अशा नठकाणी जुिी गटारे तोडूि िवीि 
बिवणे अशक् आहे. पररणामी, ही शहरे 
दरवषवी हजारो कोटी लीटर मैलापाणी 
पावसाळी पाणात नमसळवूि िदीत, 
खाडांमध्ये व समुद्रात सोडतात. 

जगातील सवाथाचधक बलाढ् देशाच्ा, अमेररकेच्ा, राजधािीचे, वॉचशंगटिचे उदाहरण 
घेऊया. येरे १८९० मध्ये गटारे बिली. या जुन्ा वस्तीत राष्टट्पती निवास ‘व्ाईट हाऊस’ 
व संसदेची ‘कॅनपटल नहल’देखील येते. येरे जुिी गटारे तोडणे व िव्ा िाल्ा अंररणे 
अशक् आहे. अमेररकेसारख्ा बलाढ् देशाला देखील हे खूप खचचथाक वाटते. २०११ मध्ये 
केवळ चार वस्तांची गटारे वेगळयािे बांधणाचा खचथा एक कोटी डॉलर एवढा झाला. 
त्ािंतर गटारे वेगळी करणाची योजिा सोडूिच नदली गेली.

वॉचशंगटिच्ा िव्ा व जुन्ा वस्तांमधील गटारे मलनिस्ारणाच्ा एकाच प्रनकया 
संयंरिाशी जोडलेली आहेत. पाऊस पडल्ािंतर िव्ा वस्तांतील पावसाळी पाणी वेगळया 
िाल्ांमधूि वाहत, शहराच्ा कडेकडेिे वाहणाऱया दोि िद्यांमध्ये नमसळले जाते. जुन्ा 
वस्तांतील पावसाळी पाणी मारि मैलापाणात नमसळूि, गटारांतूि वाहत प्रनकया संयंरिात 
पोहोचते. जगभरात हे संयंरि सवाथाचधक आधुनिक व सवाांत मोठे मािले जात असले तरी 
एवढ्ा प्रमाणात मैलापाणी स्वच्छ करणाची क्षमता या संयंरिातही िाही.

अमेररकेतील ‘पयाथावरण संरक्षण सनमती’ वॉचशंगटि शहराच्ा प्रशासिाला अिेक 
वषाांपासूि वारंवार िोनटसा पाठवत आहे. शहरातील मैलापाणामुळे चेसापीक खाडी 
प्रदनूषत होत आहे. मत्स्यपालि उद्योगासाठी महत्ाच्ा असणाऱया निळया खेकडांवर 
त्ाचा दषु्पररणाम होत आहे. हे खेकडे तेरील भोजिाचे अचभन्न अंग तर आहेतच, चशवाय 

नद्ांचे नाले िोण्ाच्ा शंखलेत 
आणखदी मागे गेल्यास, साधारणतः 
२,५०० वषषांपूववी रोम शिरातदील 
एका िलिलदीला िुजवून एका 
छोट्ाश्ा निदीला िंहिस्त करून 
क्ोआका मॅक्सिमा नावाचा 
तवशाल नाला िनवला गेला. 
आजिदी या नाल्यातून रोमचे 
मैलापाणदी व पावसाळी पाणदी 
एकप्त्रत िोऊन वािते.
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अरथाव्वथिेतही त्ांचे थिाि महत्ाचे आहे. त्ामुळे कोळी रिस्त आहेत. शहरातील 
मैलापाणी िदीत वा खाडीत टाकले जाऊ िये, अशी त्ांची मागणी आहे.

कोळयांकडे दलुथाक्ष करणे राज्कत्ाांसाठी कठीण असले, तरी प्रदषूण कमी करणासाठी 
वारेमाप खचथा करू शकणेही सरकारसाठी कठीणच आहे. ज्ा घरांतील मैलापाणी गटारांत 
नमसळत आहे, त्ांच्ावरही या खचाथाचा भार टाकू शकत िाही. कारण मग अिेक लोक 
आपले पाणाचे नबलसुद्धा भरू शकणार िाहीत. यावर सरकारिे एक जुगाडू उपाय म्हणूि 
काही नवशाल टाक्ा बिवणाची सुरुवात केली आहे. पावसाळी पाणात नमसळलेल्ा 
मैलापाणाचे प्रमाण संयंरिाच्ा स्वच्छ करणाच्ा क्षमतेहूि जास्त झाले, तर ते पाणी 
हळूहळू या टाक्ांमध्ये साठवले जाईल. अराथात या टाक्ा बिवणात नकती वषगे जातील, 
हे कुणीही सांगू शकत िाही. वॉचशंगटि, एका बलाढ् देशाची राजधािी; पण नतला देखील 
संयुक्त गटारांमुळे असलेल्ा समस्ेवरील योग्य तोडगा अजूि सापडलेला िाही.

इतर धिाढ् शहरांतही अशी उदाहरणे आढळतात. इटलीतील नमलाि ‘जागनतक 
फॅशि कॅनपटल’ म्हणूि ओळखले जाते. एवढेच िवे्, तर युरोपातील एक बलाढ् व 
आधुनिक औद्योनगक शहर म्हणूिही ते जगप्रचसद्ध आहे. परंतु, त्ा शहरातील मैलापाणी 
स्वच्छ ि करताच तेरील लांब्रो िदीत सोडले जात असे. २००५ मध्ये ‘युरोनपयि युनियि’िे 
भारी दंड ठोठावणाची धमकी नदल्ामुळे तेरे मलनिस्ारण प्रनकया संयंरि बसवणात 
आले. याच ‘युरोनपयि युनियि’च्ा राजधािीत, ब्रसेलस येरेदेखील हे संयंरि २००३ मध्ये 
बसवले गेले. तत्पूववी ब्रसेलसचे मैलापाणी स्वच्छ केल्ानविाच तेरील झेन्नी िदीत सोडले 
जात होते. त्ामुळे झेन्नी अतं्त प्रदनूषत झाली होती. २०१२च्ा एका शोधनिबंधािुसार या 
िदीच्ा प्रदषूणावर अजूिही फारसे नियंरिण नमळवता आलेले िाही.

ब्रसेलस, वॉचशंगटि यांसारख्ा नठकाणी जगभरातील संसाधिे, मानहती व जाि-नवजाि-
तंरिजाि उपलब्ध आहे. अमेररका व युरोनपयि युनियि दोघेही जगभरात सवाांत प्रबळ 
आहेत. लंडि, न्ूयॉकथा  व नमलाि हे उद्योगधंद्यात व संसृ्तीत जरी अग्रेसर मािले गेले 
असले, तरी मैलापाणी निस्ारणानवषयी ते आदशथा मािले जाऊ शकत िाहीत. त्ांचे 
प्रयत्न अजूिही त्ांचे जलस्ोत मल-मूरिापासूि वाचवू शकलेले िाहीत. कारण मैलापाणी 
स्वच्छतेचे त्ांचे प्रयत्न हे सखोल अभ्ास व समज यांतूि उपजलेले िसूि अचािक समोर 
आलेल्ा समस्ेवरील जुगाडू उपाययोजिा आहेत. भनवष्ातील समस्ा वाढवतील अश्या 
जेमतेम उपयुक्ततेच्ा उपाययोजिा! प्रत्ेक देश, प्रत्ेक शहर आज ‘गटारी’ मािचसकतेिे 
ग्रस्त आहे. गटारांची स्वच्छता इतकी कठीण आहे का? या समस्ेवर उपाय काय?

१८६७ मधे्य युरोपचे सुनवख्ात तत्ज व अरथाशास्त्रज कालथा माक्था यांिी ‘कॅनपटल’ या 
आपल्ा पुस्तकात याबद्दलचे एक नवधाि केले आहे. ते लंडिच्ा सोहो िामक पररसरात 
राहत होते. त्ा पररसरात १८५४ मधे्य पाणाच्ा एका हातपंपामुळे पटकीचा रोग पसरला 
होता. याबद्दलची मानहती पुढे आली आहे. त्ांच्ा मुलीचा, फ्ाव्न्सस्ाचा मृत्ू पटकीमुळे 

क्ोआका मॅक्सिमा िा रोमचा तवशाल 
नाला एका िेवदीच्ा नावावरून 
िनवला गेला, क्ोआशसना िेवदी. 
आज भारतात िेवदीरूपदी नद्ांचदीच 
गटारे िनत आिेत.
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झाला होता. पटकीचा आजार दनूषत पाणी प्ायल्ामुळे होतो हे त्ांिा ठाऊक िव्ते. परंतु 
लंडिमध्ये जेव्ा गटारे बांधायला सुरुवात झाली होती, तेव्ाच गटाराच्ा रचिेमधील एक 
मोठी कमतरता त्ांच्ा लक्षात आली होती. त्ांिी चलनहले आहे, “मािवी मलाचा शेतीत 
नवशेष उपयोग आहे. भांडवलशाही अरथाव्वथिेमुळे मल वाया जात आहे. उदाहरणारथा, 
गटारे बांधणावर वारेमाप खचथा करूिही लंडिच्ा ४५ लाख लोकांचे मल-मूरि, त्ाचा इतर 
काहीही उपयोग ि होता, टेमस िदीमध्ये निव्वळ सोडूि नदले जात आहे.” 

माक्थापेक्षा वेगळया नवचारसरणीच्ा नवद्ज्िांिीही असेच नवचार मांडले आहेत. उजव्ा 
नवचारसरणीच्ा ररपव्लिकि पक्षाचे अमेररकेचे सुनवख्ात राष्टट्पती टेड रूजवेल्ट १९१० मध्ये 
काही उद्योगपतीिंा भेटले. त्ांिी म्हटले, “आपले मैलापाणी पेयजलात सोडूि देणापेक्षा 
निस्ारणाचे काही अचधक चांगले उपाय अचभजिांकडे असायला हवेत.” माक्थावाद्यांिी 
कालथा माक्थाच्ा नवधािाचे चजतके पालि केले, नततकेच पालि उजव्ा नवचारसरणीच्ा 
लोकांिी टेड रूजवेल्ट यांच्ा नवधािाचे केले. जगभरात साम्वादी व भांडवलशाहीवादी, 
दोन्ी सरकारांिी जलस्ोत मल-मूरिािे दनूषत केले. दोन्ी नवचारसरणीचंी मूल्े ‘गटारी’ 
मािचसकतेत वाहूि गेली.

कालथा माक्थाच्ा व रूजवेल्टच्ा काळात गटारव्वथिेत असणाऱया चार मुख् उचणवा 
आजही आढळतात. यात शुद्ध पाणाचे अतोिात िुकसाि होते, बरेच पैसे व इतर संसाधिे 
लागतात, पाणाचे स्ोत दनूषत होतात आचण जनमिीच्ा उवथारतेचा ऱहास होतो. तूतथा आपण 
पाणी व पैसा याबद्दल बोलू. जलस्ोतांची व जनमिीची चचाथा पुस्तकात पुढे होईल.

गटारातूि जे वाहते, त्ात ९९.९ टके् पाणी असते, शुद्ध नपणायोग्य पाणी! कारण 
शौचालयात फलशसाठी वापरात येणारे पाणी आपल्ाकडे त्ाच पाईपिे येते, ज्ातूि 
पेयजल येते. खरे तर फलशसाठी शुद्ध पाणाची गरज िाही. पण दोन्ीसंाठी वेगवेगळे 
पाईप लावणाचा खचथा जास्त आहे. आपल्ा िव्ा अरथाव्वथिेत पाईप महाग पडतात, 
पाणी स्वस्त! वास्तनवक या शुद्ध पाणाचा फारच रोडा नहस्ा हा नपणासाठी वा अन्न 
चशजवणासाठी उपयोगात येतो. याचा मोठा नहस्ा तर साफसफाई, आंघोळ, कपडे-भांडी 
व मल वाहूि िेणे यांकरताच वापरला जातो.

पाणाचे खरे मूल् गररबांच्ा वस्तांमध्ये कळते, जेरे लोक घागरी घेऊि 
िगरपाचलकेच्ा िळावर पाणाची वाट बघत लांबलचक रांगांमध्ये उभे असतात, नकंवा 
मग पाणाच्ा टँकरच्ा प्रतीक्षेत! पाणासाठी िगरपाचलका अत्ल्प दर आकारतात. 
पाणास नपणायोग्य बिवणासाठी केलेला खचथादेखील त्ातूि निघत िाही. परंतु, ज्ा 
घरांपयांत िगरपाचलकेचे पाईप पोहोचले आहेत, त्ाच घरांपयांत िगरपाचलकेचे हे औदायथा 
पोहोचते. अशाच साधिसंपन्न लोकांपयांत, जे एक साखळी ओढूि वा कळ नफरवूि वा 
बटण दाबूि म्हणजेच फलश चालवूि या स्वस्त पाणािे आपले मल-मूरि क्षणात िजरेआड 
करतात. त्ािंतर त्ांचे हे मलनमचरित पाणी कुणा दसुऱयाची समस्ा बिते. 
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फलश केल्ािंतर मलनमचरित पाणी शौचालयाला जोडलेल्ा िाल्ांमागगे पुढे 
गटारांमध्ये वाहूि जाणासाठी सोडले जाते. शहरांतील वस्ता उताराच्ा अिुषंगािे 
वसलेल्ा िसल्ामुळे मैलापाणी पुढे ढकलणासाठी बरेचदा नवजेवर चालणारे पंप 
बसवावे लागतात. या पूणथा प्रनकयेत िाल्ा व गटारे बांधणाचा व पंपांचाही खचथा असतो. 
यांच्ा देखरेखीकरताही बराच पैसा लागतो. चशवाय नवजेचा खचथा वेगळाच! या सगळया 
खचाांिंतर मैलापाणी िद्यांमध्ये नकंवा तलावांमध्ये सोडूि देऊि 
तसेच नवस्मरणात टाकले जाते, जसे फलश करूि मल-मूरि 
नवस्मरणात टाकतो. नकंवा मग हे मैलापाणी मलनिस्ारण 
प्रनकया संयंरिात पोहोचवले जाते. तेरे हे मैलापाणी स्वच्छ 
करणे महाग पडते; कारण त्ात नमसळलेला ०.१ टके् मल 
उवथाररत ९९.९ टके् पाणापासूि वेगळा करायचा असतो.

मागील १०० वषाांच्ा काळात नवजािािे खूप प्रगती केली 
असली तरी मलनिस्ारणाचे उपाय मारि फारसे बदललेले 
िाहीत. धान् व मसाले वाळवणाच्ा प्रनकयेसारखीच ही 
प्रनकया आहे. सवथाप्ररम चाळणी लावूि इतर कचरा वेगळा 
करणात येतो. मग मैलापाणी व्थिर केले जाते. त्ामुळे मलाचे 
कण खाली बसतात. पुढे या निवळलेल्ा पाणास मोठमोठ्ा 
उघडा टाक्ांमधे्य सोडले जाते. नवजेवर चालणाऱया नवशाल 
पंख्ांद्ारे ते पाणी घुसळूि त्ातील ऑव्क्जिचे प्रमाण वाढवणात येते. उघडा टाक्ांतील 
मैलापाणास भरपूर सूयथाप्रकाश नमळतो आचण बॅके्ररयांची वाढ चांगली होते. मलाच्ा 
कणांिा बॅके्ररया खाऊि टाकतात. शेवटी या पाणात चुन्ासारखी नकंवा क्ोररिसारखी 
रसायिे नमसळली जातात. त्ामुळे उरलेले रोगाणूदेखील मरतात. मलनिस्ारणाच्ा साऱया 
यंरिणा याच पद्धतीिे चालतात. प्रनकयेच्ा प्रत्ेक पुढच्ा टप्प्ावर मैलापाणी िेणासाठी 
नवजेवर वा नडझेलवर चालणाऱया नवशेष आचण मोठ्ा पंपांची गरज असते.

मैलापाणी कमी असल्ास ते स्वच्छ करणाची आणखी एक पद्धत आहे. या पद्धतीत 
मैलापाणी सूयथाप्रकाशापासूि व हवेपासूि वेगळे, एका बंद जागी ठेवणात येते. अशा 
नठकाणी तेच बॅके्ररया वाढतात, ज्ांिा जगणासाठी ऑव्क्जि-नवरनहत वातावरण 
आवश्यक असते. बॅके्ररयांिा आपले काम करणास सवडही हवी असते. त्ामुळे 
मैलापाणी या बंद वातावरणात काही काळ व्थिर ठेवावे लागते. मैलापाणी पुष्कळ जास्त 
असल्ास ही पद्धत कायथाक्षम ठरत िाही. मोठ्ा प्रमाणातील मैलापाणाची स्वच्छता 
उघडावरच, ऑव्क्जिच्ा सानन्नध्यात व सूयथाप्रकाशात होऊ शकते.

सूयाथाहूि प्रभावी रोगाणूिाशक दसुरे िाही. सूयाथाची उष्णता व प्रकाश आपल्ा 
पचिसंथिेतूि मलासोबत बाहेर पडणाऱया अगचणत जीवाणूंचे पोषण करतो. उरळ व 

१८६७ मध्े युरोपचे सुनवख्ात तत्तज् व 
अथ्जशास्त्रज् काल्ज मासि्ज यांनी ‘कॅत्पटल’ 
या आपल्ा पुस्तकामध्े जलदहले आहे, 
“उपरोगातून ननघालेल्ा मानवी मलाचा 
शेतीत नवशेष उपयोग आहे. रांडवलशाही 
अथ्जव्यवथिेमुळे मल वाया जात आहे. 
उदाहरिाथ्ज, गटारे बांधण्ावर वारेमाप खच्ज 
करूनही लंडनच्ा ४५ लाख लोकांचे मल-
मूरि, त्याचा इतर काहीही उपयोग न होता, टेम्स 
नदीमध्े ननव्वळ सोडून ददले जात आहे.”

शरीरापासून 
नदीचे अंतर
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व्थिर मैलापाणी नमळाले, तर या जीवाणूं िा काहीसे आपल्ा पोटातल्ासारखे वातावरण 
नमळते. तेरे ते आणखी फोफावतात. काही संयंरिांमध्ये मलाच्ा कणांिा वेगािे खाणारे 
नवचशष्ट जीवाणू मुद्दाम नमसळले जातात. मलाच्ा या मेजवािीवर ताव मारूि झाल्ावर 
जीवाणूंचे वजि वाढते आचण ते मलाबरोबर टाक्ाच्ा तळाशी गाळासारखे जमूि राहतात. 
याला इंग्रजीत ‘ॲव्क्वे्टेड स्ज’ म्हटले जाते.

तळाशी बसलेला गाळ व पाणी वेगळे करावे लागते. निवळलेले पाणी आधी बाहेर 
काढले जाते. मग नवजेवर चालणारा नवशाल खराटा चालवूि तळातील गाळ काढला जातो. 
गाळ वाळवूि खत म्हणूि त्ाचा चललाव केला जातो. नकत्ेकदा तर तो पडीक जनमिीवर 
असाच फेकूि नदला जातो. मलाचे गाळात रूपांतर करणाच्ा प्रनकयेसाठी मैलापाणी 
उरळ टाक्ांमध्ये पसरवावे लागते. त्ासाठी बरीच मोठी जागा लागते. शहरांमध्ये 
जनमिीची नकंमत पाणाच्ा नकंमतीपेक्षा जास्त असते. नवजेवर होणारा खचथाही मैलापाणी 
सफाईला अचधक खचचथाक बिवतो. प्रनकयेच्ा पुढच्ा प्रत्ेक टप्प्ांत पाणी सोडणासाठी 
शनक्तशाली पंप वापरावे लागतात. मैलापाणातील प्राणवायूचे प्रमाण वाढवणासाठी 
पाणी ढवळत ठेवावे लागते. त्ासाठी मोठे पंखे सतत चालू ठेवावे लागतात.

रसायिशास्त्राच्ा मदतीिे ऑव्क्जिची आवश्यकता का आहे, ते समजूि घेता येते. 
प्रत्ेक पदाराथाचा एकच रासायनिक स्वभाव असू शकतो - व्थिर नकंवा अचभनकयाशील. 
मैलापाणाचा रासायनिक स्वभाव अनतशय चंचल असतो. त्ात क्षार िसतात. त्ामुळे 
त्ामध्ये खारटपणाऐवजी आम्लधमवीय आंबटपणा जास्त असतो. गटारांच्ा, अनतशय 
मजबूत असलेल्ा धातूंच्ा पाईप्सचे आयुष् आम्लधमवीय मैलापाणामुळे कमी होते. 
त्ांच्ा देखरेखीचा, दरुुस्तीचा खचथादेखील वाढतो. प्रत्ेक चंचल गुणधमथा असलेला पदारथा 
रासायनिक अचभनकयेतूि व्थिरत्वाकडे जाणाचा प्रयत्न करतो. प्राणवायूच्ा संपकाथात 
मैलापाणी व्थिर व संतुचलत होते आचण त्ातील दगुांध कमी होतो.

साधारण पररव्थितीत पाणात ऑव्क्जि नमसळणाचे प्रमाण खूप कमी असते. 
मैलापाणात तर ऑव्क्जिची भीषण कमतरता असते. म्हणूिच पाणातील प्रदषूणाचे 
अचूक निदाि करणासाठी त्ातील प्राणवायूची मारिा मोजली जाते. प्राणवायूच्ा 
अभावात मलाची िायटट्ोजिशी अचभनकया होऊि मल सडतो आचण दगुांधयुक्त होतो. 
अशीच काहीशी रसायिे आपल्ा पोटातही असतात. जीवाणूं िा योग्य रसायिे योग्य 
प्रमाणात नमळाली तर अन्नाचे पचि योग्य प्रकारे होते. तसे ि झाल्ास अन्नाचे पचि ि 
होता ते आतडांतच सडते. त्ामुळे मल व पाद दोन्ीतंूि घाण वास येतो.

उघडावरील मल पचवूि अन्न बिवणाऱया बॅके्ररयांिा प्राणवायूची गरज असते. दही 
बिवणारे बॅके्ररया याच कुळातले असतात. म्हणूिच दधू खूप फेटले वा ढवळले, तर 
घट् दही बिते. याच चसद्धांतािुसार मलनिस्ारण प्रनकयेत पाणामध्ये प्राणवायू नमसळावा 
म्हणूि मोठ्ा पंख्ांचा वापर करूि मैलापाणी ढवळूि काढले जाते. हे भीमकाय पंखे 
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चालवणास खूप वीज लागते. पाणावर इतके उपचार करूि देखील हे पाणी माणसांच्ा 
रेट कामी येत िाही. त्ात रोगाणू असणाची शक्ता िष्ट होत िाही. पाणातील रोगाणूं िा 
िष्ट करूि त्ाला वापरणाजोगे बिवणासाठी क्ोररिसारखी रसायिे त्ात नमसळली 
जातात. ज्ा शहरांमध्ये मैलापाणाचा व पावसाच्ा पाणाचा निचरा वेगवेगळया 
िाल्ांमधूि होतो आचण जी शहरे वीज, पैसा व जमीि हे भांडवल लावूि मैलापाणी 
स्वच्छ करतात, त्ा शहरांमधील पाणाचे स्ोत प्रदषूणापासूि सुरचक्षत राहतात. तरीदेखील 
प्रदषूण हे असतेच. कारण गटारांमध्ये निव्वळ शौचालयातूि निघालेले मल-मूरिनमचरित 
पाणी िसते.

गटारे आपल्ा जीविाचे प्रनतनबंब आहेत. आपण जे काही वापरतो ते यात पोहोचते. 
म्हणूिच प्राचीि संसृ्ती समजूि घेणासाठी पुरातत्वेत्े त्ा काळातील कचऱयाचे 
नवश्ेषण करतात. आजकाल रोग-नवश्ेषकच िवे्त, तर मादक द्रव्ांच्ा व्ापारावर 
बंदी आणणारेदेखील गटारातील मैलापाणाचे नवश्ेषण करू लागले आहेत. सध्या 

आपल्या शिरांच्ा रस्तांवर 
पाण्ाच्ा भदीषण कमतरतेमुळे 
युद्धप्रसंग तर रोजच उद्भवत 
असतात. राज्ांतग्वत िफुळीसुद्धा 
माजलेलदी आिे. मल-मूत्रामुळे 
प्रिपू्षत झालेल्या आपल्या 
जलस्ोतांशदी या सगळ्ाचा थेट 
संिंध आिे.

शरीरापासून 
नदीचे अंतर
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कोणत्ा पररसरात कुठली मादकद्रव्े वापरात आहेत याबद्दलची मानहती तेरील गटारे 
नकंवा िाल्ाच देतात.

हॉटेलांमधील तळणीिंतरचे उरलेले तेल, गाडांच्ा इंचजिातूि काढलेली वंगण-तेले, 
फाटके कपडे, बाळांचे लंगोट, निरनिराळी सौदंयथाप्रसाधिे, घरांतील चभंतीिंा लावलेला रंग, 
नवनवध प्रकारचे पॅ्चस्टक, जमीि पुसल्ािंतरचे पाणी, कागद, कपटे, सॅनिटरी िॅपनकन्स 
हे सारे गटारांत पोहोचते. याचशवाय अँनटबायोनटक्, साबण, शौचालये स्वच्छ करणारी 
नफिाईलसम रसायिे, कपडे धुणासाठी वापरात येणारे नडटजांट्सही यामध्ये असतात. 
पाणात वाढणाऱया जीवांसाठी हे सारे घातक असतात. मैलापाणी स्वच्छ करणात आपले 
साह् करणाऱया जीवांिा देखील हे मारतात.

एखाद्या मलनिस्ारण प्रनकया संयंरिाला तुम्ही भेट द्याल, तेव्ा निरनिराळया उपभोग्य 
वस्तू नवकत घेणासाठी तुम्हांला उद्युक्त करणाऱया सगळया आकषथाक जानहराती तुमच्ा 
डोळयांपुढे येतील. त्ा सगळया वस्तूंची नियती काय हे त्ा जानहराती कधी सांगत िाहीत. 
पावसाळयािंतर तऱहेतऱहेचा कचरा गटारात पोहोचतो. बऱयाच नठकाणी तर उद्योगांचे 
प्रदनूषत पाणी बेकायदेशीररीत्ा गटारात सोडले जाते. त्ांत अिेक प्रकारचे नवष असते. 
त्ातूि उद्वणारे धोके िगरपाचलकेच्ा गावीही िसतात, मग ते शुद्ध करणे तर दरूच!

मैलापाणातूि बाहेर निघालेल्ा चचखलात देखील हे नवषारी पदारथा आढळतात. या 
चचखलास इंग्रजीत ‘स्ज’ म्हणतात आचण ते खत म्हणूि उपयोगात येते. जगभरात यावर 
चचाथा, वादनववाद होत आहेत. तसेच शेतीतील या चचखलाच्ा वापराबाबत िािा शंका 
उपव्थित केल्ा जात आहेत. मातीवर व जीवांवर याचे काय पररणाम होतात, हे अजूिही 
आपल्ा मानहतीच्ा कक्षेबाहेर आहे. काही परीक्षणे सांगतात की, या चचखलातील बऱयाच 
नवषारी पदाराांचे नवघटि होऊि ती नवरघळूि जातात. तर काही परीक्षणे सांगतात की, 
यांच्ा वापरामुळे नपकातील नवषाची मारिा वाढते. िव्ा चशकारीच्ा प्रतीक्षेत दडूि राहणारे 
रोगाणूही या चचखलात असतात.

स्वच्छ केलेल्ा पाणातूि रोगाणू िष्ट करणे, स्जला स्वच्छ करणाएवढे कठीण 
िसते. त्ासाठी पाणात क्ोररिच्ा गोळया टाकणात येतात. क्ोररि हा अचभनकयाशील 
घटक असूि निसगाथात तो संयुग स्वरूपात आढळतो, मुक्त अवथिेत िाही. मीठ हे त्ाच्ा 
व्थिररूपाचे एक उदाहरण होय. वैजानिक त्ाला सोनडयम क्ोराईड म्हणतात. परंतु, 
क्ोररिची अिेक नवषारी रूपेदेखील आहेत. ती चजवंत पेशीिंा श्ाससुद्धा घेऊ देत िाहीत. 
त्ांच्ा वापरािे जीवाणूंचा, रोगाणूंचा गुदमरूि अंत होतो आचण पाणी स्वच्छ होते.

शुद्ध क्ोररिचा गंध चुकूिही िाकात गेला, तर आपल्ा फुफफुसांवर त्ाचा रेट 
पररणाम होतो. दोन्ी जागनतक युद्धांमध्ये लाखो सैनिकांिा मारणासाठी क्ोररिचा 
प्रयोग अस्त्रासारखा करणात आला होता. पाणात नवरघळवलेले क्ोररि आपल्ासाठी 
नततके नवषारी िसते, चजतके नवषारी ते रोगाणूंसाठी असते. त्ामुळे रोगाणूं िा मारणासाठी 
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ते उपयोगी ठरते आचण म्हणूिच पयाथावरणानवषयी संवेदिशील असणाऱयांचा नवरोध 
पत्करूि शास्त्रजांिी पाणी शुद्ध करणाच्ा प्रनकयेतील क्ोररिच्ा वापराचे समरथािच 
केले आहे. परंतु, नवष तर ते आहेच. त्ामुळे क्ोररिच्ा नवळख्ातूि सुटणे आवश्यक 
असल्ाचे अिेक शास्त्रजांिा व आरोग्य सेवकांिा वाटते. क्ोररिपासूि बिणाऱया अिेक 
नवषारी पदाराांबद्दल हे लोक आपल्ाला सावधािीचा इशारा देतात आचण त्ांच्ा पुढील 
पररणामांबाबत आपण अिचभज असल्ाची सातत्ािे आठवण करूि देतात.

आपण तर याही बाबतीत अिचभज आहोत की, आपल्ा मूरिाद्ारे जी औषधे िाल्ांमध्ये 
पोहोचतात त्ांचा काय पररणाम होतो. नवशेषतः प्रनतजैनवकांचा अराथात ॲचटिबायोनटक 
औषधांचा! आतडांमधूि ही औषधे शरीरात शोषूि घेतली जातात आचण मग रक्ताद्ारे ती 
प्रत्ेक अवयवापयांत पोहोचतात. प्रत्क्षात त्ा औषधांचा खूपच छोटा भाग शरीरासाठी 
उपयोगी असतो. औषधांचा एक मोठा भाग कामी ि येता तो रक्ताबरोबर िुसता वाहत 
राहतो. रक्तशुद्धीकरणाच्ा प्रनकयेत मूरिनपंड त्ांिा मूरिाद्ारे शरीराबाहेर फेकतात. पुढे ती 
गटारांपयांत पोहोचतात. मिुष्च कशाला, आजकाल तर कुरिे, कोबंडा एवढेच िवे्, तर 
म्हशीसारख्ा मोठ्ा प्राणांिा देखील प्रनतजैनवके नदली जातात. बहुतांश प्राणांिा खरे 
तर त्ाची गरज िसते. केवळ प्रनतबंधात्मक स्वरूपात ती नदली जातात. तसेच तऱहेतऱहेची 
संप्रेरकेदेखील (हामपोन्स) नदली जातात. हे सारेच शेवटी गटारांमध्ये पोहोचते.

औषधे अश्या रीतीिे आपल्ा शरीराबाहेर पडतात आचण मलासोबत बाहेर पडलेल्ा 
व पयाथावरणात मुक्त सापडणाऱया अन् जीवाणूंच्ा सानन्नध्यात येतात. मैलापाणावर 
प्रनकया करणाऱया कारखान्ांत या सगळयांचे आपोआपच एकरिीकरण होते. पाणाचे 
प्रमाण अचधक असल्ामुळे त्ात नवरघळणाऱया औषधांमध्ये रोगाणूं िा मारणाची क्षमता 
उरत िाही. रोगाणूं िा मारि या औषधांिा जवळूि पाहूि-पारखूि घेणाची संधी नमळते. 
अगदी तशीच, जशी पाहूि-निरखूि कुस्ती चशकणाऱया आखाडातील मल्ांिा! रोगाणू 
प्रनतजैनवकांबद्दलची त्ांची प्रनतकारशक्ती हळूहळू नवकचसत करतात. त्ामुळे मैलापाणी 
शुद्ध करणारी संयंरिे अनत ताकदवाि रोगाणू तयार करणारे कारखािेच झाले आहेत.

ही प्रनतकारशक्ती एका रोगाणूकडूि दसुऱयाला सहजपणे नमळते. अगदी तसेच, जसे 
एका मल्ाकडूि दसुऱया मल्ािे डावपेच समजूि घ्ावेत. बॅके्ररयांसारखे साधे जीव 
परस्परांत आिुवंचशक घटकांची रेट देवाणघेवाण करू शकतात. मािवी शरीरासारख्ा 
गुं तागुं तीची रचिा असणाऱया प्राणांिा ते शक् िाही. या रेट देवाणघेवाणीमुळे बॅके्ररयांचा 
कनमक नवकास वेगािे होतो. या कनमक नवकासामध्ये रोगप्रसारक िसलेल्ा जीवाणूं मुळे 
देखील रोगाणूं िा फायदाच होतो. संशोधिांवर कोट्वधी रुपये खचथा करूि औषधे बिवली 
जातात. बेसावध रोगाणूं िा तावडीत घेऊि मारूि टाकावे, ही या औषधांकडूि अपेक्षा 
असते. या औषधांच्ा हल्लांचा प्रनतकार करणाचे ममथा मारि रोगाणू मलनिस्ारण प्रनकया 
संयंरिातच चशकूि घेतात. त्ासाठी त्ांिा संशोधि करणाची गरज पडत िाही.

शरीरापासून 
नदीचे अंतर
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फलश शौचालयांच्ा सुनवधेमुळे ही दनुवधा निमाथाण झाली आहे. प्रत्ेकाकडे फलश 
शौचालयाची सोय असणे अशक् असले तरी आज हीच आदशथा व्वथिा मािली जात 
आहे. प्रत्ेक िवीि वसाहतीत गटारे टाकतािा त्ातूि वाहणारे मैलापाणी शुद्ध केले 
जाणार आहे, हीच अपेक्षा असते. सरकारी धोरणांत व कागदपरिातही गटारे व िाल्ा 
गृहीत धरलेल्ा असतात.

आपल्ा शहरांवरच िवे्, तर आपल्ा मािचसकतेवर देखील गटारांचा पगडा आहे. 
त्ाच्ा दीघथाकालीि पररणामांचा आपल्ाला अंदाज िाही, कारण ते आपल्ा दृनष्टआड 
आहेत. पण आपल्ा िद्या, आपले तलाव यांची अवथिा तर आपल्ा डोळयांसमोर 
आहेच. तरीही आपण आपले वागणे बदलत िाही. शुचचतेचे साधि म्हणूि गटारव्वथिा 
अपूणथा आहे, कच्ची आहे हे ती व्वथिा चालवणारे स्वतःच सांगतात. मलनिस्ारण 
प्रनकया संयंरिात काम करणाऱयांकडूिच त्ा यंरिणेच्ा मयाथादांचे, अक्षमतेचे वास्तव कळते. 
फलशची शौचालये व गटारे यांच्ामुळे आपले शरीर व मि आपल्ा जलस्ोतांपासूि तुटले 
आहे. या गटारांमध्ये आपण असे कसे बुडालो?

फलशच्ा शौचालयांमुळे आपल्ाला अिेक प्रकारचे स्वातंत्र नमळते, मिात येईल 
ते करणास वेळ नमळतो, हे याचे मुख् कारण आहे. शौचासाठी आता आपल्ाला कुठे 
चालत जावे लागत िाही. एक साखळी ओढूि आपले मल-मूरि कुणा दसुऱयाची समस्ा 
बिवणास आपण स्वतंरि झालो आहोत. कुणा िदीची, िदीच्ा प्रवाहाच्ा आपल्ापेक्षा 
खालच्ा धारेला राहणाऱयांची, कुणा तलावाची समस्ा, गटारात डुबकी मारावी लागणाऱया 
कुणा कामगाराची समस्ा तर कुणा िगरपाचलकेची समस्ा.......!

िळातूि येणारे स्वच्छ पाणी व चकाकते शौचालय हेच आज आपले आदशथा आहेत. 
जलस्ोत स्वच्छ वा स्वथि असणे, याला आमच्ा लेखी महत् िाही. लोकांिा पाणासाठी 
दरू जावे लागत असल्ाची चचंता आपण सगळेच करतो आचण घराघरांमध्ये पाणी 
पोहोचवणासाठी झटतो. पण हे नवसरतो की, जेव्ा आपल्ाला पाणापयांत जावे लागत 
होते, तेव्ा आपले जलस्ोत स्वच्छ राहत होते.

नदल्ीत पूववी योजिा-आयोग होता, जो आज िीती आयोग झाला आहे. त्ाच्ा 
कायाथालयीि इमारतीत तब्बल ३५ लाख रुपये खचूथाि केवळ दोि आचलशाि शौचालये 
बिवली आहेत. िीती आयोग, सवपोच्च न्ायालय, राष्टट्पती भवि, संसद भवि येरे 
बसणाऱया राज्कत्ाांच्ा िाकापयांत यमुिेत सडणाऱया मलाचा दगुांध पोहोचत िाही.

कारण त्ांची शौचालये चकचकीत स्वच्छ आहेत.
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‘िाली’ हा संसृ्तमधील ‘प्रणाली’ या शब्दाचा अपभं्रश आहे. प्रणालीचा अरथा होतो 
‘कालवा’. भारतीय उपखंडात मान्सूिच्ा काही नदवसांतील काही तासांतच वषथाभराचा 
पाऊस पडतो. हे पाणी व्वव्थित राखूि ठेवणाऱया योग्य ‘प्रणाली’वर अराथात व्वथिेवरच 
आपल्ाकडील जीवि नटकूि आहे. चार मनहन्ांचा पावसाळा ही आपल्ा उपखंडाची 
‘जीवि-प्रणाली’ आहे. आज आपण पाणाच्ा आवकजावकीवर लक्ष केचन्द्रत केले िाही 
वा त्ाकडे दलुथाक्ष केले, तर उद्या येरे कुठलीही जीवसृष्टी नटकूि राहणे कठीण होईल.

चसन्ू संसृ्तीतील प्राचीि शहरांमधे्य मैलापाणी निकासाची प्रणाली अव्स्तत्वात होती. 
ही िागर संसृ्ती लयास का गेली व कधी गेली यानवषयी िीटशी मानहती कुणाजवळच 
िसल्ािे आज त्ानवषयी िुसतेच अंदाज बांधले जातात. कुणी पुराबद्दल बोलते, कुणी 
दषु्काळाबद्दल! िद्यांचा प्रवाह बदलल्ामुळे येरील लोक पूवगेकडे वसतीला गेल्ाचेही 
कुणी सांगतात. पावसाचे चक बदलल्ािे चसन्ू संसृ्तीतील शहरे ओस पडली असल्ाचे 
काही वैजानिक माितात. तर, बाहेरूि आलेल्ा ‘आयथा’ िामक भटक्ांिी या शहरी 
संसृ्तीचा नवधं्स केला, असेही म्हटले जाते. वज्रधारी इंद्र, अराथात पजथान्देव आयाांचे 
प्रमुख दैवत होय. इंद्राचे एक आणखी िाव आहे ‘पुरंदर’. अराथात ‘पुरां’चा म्हणजेच 
शहरांचा िाश करणारा! या िावाचा आणखी एक अरथा होतो, घरफोडी करणारा चोर.

पुराव्ांअभावी यात इनतहास नकती आचण लोककरांचा अंश नकती हे सांगणे कठीण 
आहे. चशवाय यांिा निव्वळ लोककरा मािले, तरी त्ात सत् नकती आचण नमरके नकती हे 

गोदी में खेलती हैं, 
जजसकी हजारों 
नाजलयां!
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तरी कसे सांगावे? चार मनहन्ांचा पावसाळा हे मारि निखळ वास्तव आहे. पावसाची उपेक्षा 
करणाऱया गावाला वा शहराला ढगांचा प्रकोप वाहूि िेतो, याचे भाि या उपखंडातील 
लोकांिा फार पूववीपासूि होते. प्राचीि प्रणालीत पावसाळी पाणी वाहूि जाणासाठी वेगळा 
मागथा असे. तसा मागथा राखूि ि ठेवणारी गावे पुरंदरास िक्ीच अपथाण होत असतील.

अिेक लोककरांमध्ये व गं्ररांमध्ये इंद्राच्ा पजथान्-सत्ेचे ओझरते दशथाि घडते. 
रिीमद्ागवत पुराणात एक नकस्ा आहे. त्ा करेत बाळकृष्ण आपला नपता िंद याला पूजा 
व यज करणामागचे कारण नवचारतो. पजथान्देवतेस अराथात इंद्रास प्रसन्न करणासाठी यज 
करत असल्ाचे िंद त्ाला सांगतात. तेव्ा बाळकृष्ण पुिश्च नवचारणा करतो की, प्रत्ेक 
जीवाला त्ाचे आयुष् त्ाच्ा कमाथाप्रमाणे नमळत असता, इंद्रदेवाचे भय बाळगणाचे 
कारण काय? पजथान्देवता म्हणूि इंद्राऐवजी गोवधथाि पवथाताची पूजा का करू िये?

िंदाला त्ाचा तकथा  पटतो आचण गोवधथाि पवथाताची पूजा केली जाते. यामुळे कुद्ध होऊि 
इंद्र तब्बल सात नदवस व सात रारि संततधार पाडतो. पररणामी, ब्रजभूमीमध्ये पूर येतो. 
कृष्ण आपल्ा करंगळीवर गोवधथाि पवथात उचलतो आचण साऱया गावकऱयांिा त्ाच्ाखाली 
गोळा करूि पावसाच्ा तडाख्ापासूि त्ांचे रक्षण करतो. इंद्राचा अहंकार गळूि पडतो. 
यज करूि देवतांिा संतुष्ट करणापेक्षा कमथायोग वरचढ ठरतो. राजथिाि प्रांतात पावसाचे 
ढग फारसे पोहोचत िाहीत. तरीही या प्रांतात इंद्रानवषयीच्ा भक्तीपेक्षा कृष्णानवषयी 
अचधक प्रेम व आथिा आहे. कृष्णाला येरे मरुधर म्हटले जाते. अराथात, मरुथिळ धारण 
करणारा. पावसाळी पाणाच्ा संचयाची राजथिािातील गौरवशाली परंपरा ही कृष्णािे 
सांनगतलेल्ा कमथायोगाची देण आहे, पजथान्देव इंद्राच्ा खुशामतीची िवे्.

अिेक नपढ्ांच्ा अिुभवांिा गुं फूि अश्या करा बितात. पावसाळी पाणाचे जति 
करणासाठी प्रणाली उभी करू ि शकणारी गावे वा शहरे पाणात बुडलेली नकत्ेकांिी 
बनघतली असतील. आजही अशी गावे वा शहरे बुडत आहेत. प्रत्ेक मान्सूिमध्ये आपल्ा 
शहरांत हाहाकार माजतो. नडसेंबर २०१५ मध्ये चेन्नई मुसळधार पावसात बुडाले होते. 
लक्षावधी लोक बेघर होऊि जीव वाचवणासाठी सैरावैरा धावले होते. नकत्ेक नदवस 
शहराचा कारभार ठप्प पडला होता.

मुं बईत २६ जुलै २००५ रोजी एक मीटर पाऊस कोसळला. पररणामी, ४५० लोक 
मरण पावले आचण शहर घायकुतीला आले. शहराच्ा मध्यातूि वाहणाऱया नमठी िामक 
िदीला बुजवूि नतच्ावर इमारती बांधणात आल्ा असल्ाचा साक्षात्कार मुं बईस 
तेव्ा अचािकच झाला. िदीचे िरडे घोटले िसते, तर पुरंदराचा हा आवेग नतिे झेलला 
असता. नतचे गोड पाणी नपणासाठी देखील उपलब्ध झाले असते. पण, जनमिीच्ा 
सध्याच्ा बाजारीकरणात पाणाच्ा प्रवाहासाठी जागा सोडणासारखे व्ावहाररक जाि 
कवडीमोलाचे ठरते आहे. शहरातील उरलेल्ा जलस्ोतांचा आता एकच उपयोग होतो 
आहे, मैलापाणी वाहूि िेणे!
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पावसाळी पाणाचे जति करणाऱया ‘प्रणाली’ आज केवळ मैलापाणाच्ा ‘िाल्ा’ 
झाल्ा आहेत. जलस्ोतांिाच मैलापाणी वाहूि न्ावे लागते आहे. मोठी गटारे असणे ही 
वेगािे वाढणाऱया शहरांची गरज बिली आहे. आपल्ा शहरांमध्ये गटारांच्ा वेगळया व योग्य 
िाल्ा िाहीतच. ‘केन्द्रीय शहरनवकास मंरिालया’िे १९९९ मध्ये ३०१ मुख् शहरांमधील 
पेयजल व्वथिापिाच्ा, घिकचरा व्वथिापिाच्ा व मैलापाणी निस्ारणाच्ा पद्धती 
समजूि घेणाचा प्ररमच प्रयत्न केला. जवळपास सहा वषाांिंतर, म्हणजे २००५ मध्ये 
प्रकाचशत झालेल्ा त्ांच्ा अहवालात मैलापाणी निकासाची व्वथिा आपल्ा सगळयाच 
शहरांसाठी एक मोठी डोकेदखुी असल्ाचे म्हटले होते. अहवालाच्ा ८७१ पािांमधूि एक 
दगुांधच जणू पसरला, एक अतं्त नकळसवाणे चचरि समोर आले.

त्ा ३०१ शहरांपैकी केवळ १०० शहरांत गटारव्वथिा असल्ाचे आढळले. या १०० 
शहरांमध्येही फक्त ५८ टके् लोकांपयांत ही व्वथिा पोहोचली होती. शहरनवकासाचा एक 
व्ापक अंदाज घेणासाठी केन्द्र सरकारच्ा एका स्वायत् संशोधि संथिेिे २०११ मध्ये 
एक अहवाल सादर केला होता. त्ािुसार ५,१६१ लहाि-मोठ्ा शहरांपैकी केवळ ३०० 
शहरांमध्ये कुठल्ातरी स्वरूपाची गटारव्वथिा आहे. बंगळुरू व हैदराबाद यांसारख्ा 
महािगरांमधील अधवी घरेसुद्धा गटारांशी जोडलेली िाहीत. जेरे गटारव्वथिा आहे, तेरेही 
४० टके् संयुक्त गटारे आहेत, ज्ांत मैलापाणी व पावसाळी पाणी एकनरित वाहते.

पुरातत्त्ववेत्तांनदी उत्खननातून 
शसन्ू संसृ्तदीतदील अनेक प्राचदीन 
वस्ता शोधून काढल्या आिेत. या 
वस्तांमध्े अततशय तवचारपूव्वक 
िनवलेल्या नाल्यांचे जाळे 
आढळते. गुजरातच्ा लोथलचे िे 
एक दृश्. शिरांमधदील मैलापाणदी 
िािेर सोडण्ासाठीच िदी प्रणालदी 
असावदी असे मानले जाते.
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काही शहरांिी अमाप पैसा खचथा करूि 
गटारव्वथिा बिवल्ा. एकेकाळी भारतावर जेरूि 
राज् केले जात होते व जी आज नहमाचल प्रदेशाची 
राजधािी आहे त्ा चशमल्ाचे उदाहरण बघूया. 
२०११च्ा एका अहवालािुसार चशमल्ातील 
७० टके् भागांत गटारे व िाल्ा बांधल्ा गेल्ा 
आहेत. परंतु, शहरातील ४० हजार घरांपैकी केवळ 
१२,५०० घरेच या िाल्ांशी जोडली गेली आहेत. 
हे करणासाठी लागणाऱया खचाथाची जवाबदारी 
घरमालकांची असल्ािे बऱयाच लोकांिी आपली 
घरे गटारांशी जोडली िाहीत. त्ांच्ा घरातूि 
निघणारे मैलापाणी खड्ड्ांमध्ये जाऊि पहाडी 
भागाच्ा भूजलात नमसळत रानहले.

गटारात जाणारे मैलापाणीदेखील प्रदषूण करते. २००७ मध्ये चशमल्ात कानवळीची 
सार पसरली होती. पुणातील ‘राष्टट् ीय नवषाणूनवजाि संथिे’तील वैजानिक तेरे पोहोचले. 
एका मलनिस्ारण प्रनकया संयंरिातूि बाहेर पडणारे मैलापाणी पेयजलाच्ा स्ोतात 
नमसळत असल्ाचे त्ांिी सांनगतले. चशमल्ाच्ा व त्ालगतच्ा पररसरात २००८, 
२०१० व पुढे २०१३ मध्ये वारंवार कानवळीची सार आली. २०१६च्ा पनहल्ा दोि 
मनहन्ांतच चशमल्ातील १,१०० लोक कानवळीच्ा नवळख्ात सापडले होते आचण सात 
लोक कानवळीमुळे मरण पावले होते. मलनिस्ारण प्रनकया संयंरिाच्ा कामात खबरदारी ि 
बाळगल्ाच्ा आरोपात एक इंचजिीअर व एक सुपरवायजर यांिा अटक करणात आली. 
संयंरि चालवणारा ठेकेदार मारि पसार झाला. चशमल्ातील सहाच्ा सहा मलनिस्ारण 
प्रनकया संयंरिे अनतशय वाईट व्थितीत आहेत. कानवळीच्ा सारीमुळे निदाि याकडे लक्ष 
तरी गेले, अन्रा ही आपल्ाकडच्ा शहरांमध्ये घडणारी सवथासाधारण बाब आहे.

आपले शहर नकती मैलापाणी तयार करत आहे, हे कुणालाच िीटसे ठाऊक िाही. 
एका शहरात वापरात येणाऱया एकूण पाणाच्ा ८० टके् पाणी मैलापाणाच्ा रूपात 
गटारांमधूि वाहूि जाते, असा वैजानिकांचा अंदाज आहे. ‘केन्द्रीय प्रदषूण नियंरिण बोडाथा’िे 
२००५ मध्ये यानवषयीचा एक अहवाल तयार केला. २००९ च्ा पररव्थितीप्रमाणे त्ात 
बदलही केले. बोडाथािे दहा लाखांहूि अचधक लोकसंख्ेची ४९८ शहरे निवडली होती. 
तेरील पाणीपुरवठ्ाची व मलनिस्ारणाची त्ांिी तपासणी केली. त्ात नमळालेल्ा 
आकडांिुसार त्ा ४९८ शहरांतूि दररोज ३,८२५ कोटी लीटर मैलापाणी तयार होत 
होते. त्ा शहरांत २००५ मध्ये मैलापाणी स्वच्छ करणारी २३१ संयंरिे होती व ३८ िवी 
संयंरिे बांधली जात होती. अनवरत व निनवथाघ्नपणे चालवूि देखील १,१७८ कोटी लीटरहूि 

शसधं प्रांतात मोिेंजोिडो येथदील 
उत्खननात अश्ा प्रकारचदी रचना 
आढळलदी. ततच्ा उपयोघगतेतवषयदी 
अनेक अंिाज वत्ववले गेले. आता 
असे मानण्ात आले आिे कती, 
तदी शौचालये असावदीत. कारण 
तदी खालदी पसरलेल्या नाल्यांमध्े 
उघडतात.
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अचधक मैलापाणी दररोज स्वच्छ करणाची क्षमता या संयंरिांमध्ये एकरि नमळूिही िव्ती. 
अराथात आदशथा पररव्थितीतही केवळ एक-तृतीयांश मैलापाणी स्वच्छ होऊ शकत होते. या 
४९८ शहरांपैकी केवळ आठ शहरे अशी होती, जी आपल्ा एकूण मैलापाणाच्ा ५० 
टके् पाणीच स्वच्छ करू शकत होती. खरे तर एकूण मैलापाणाच्ा फक्त एक-षष्ांश 
भाग नदल्ी व मुं बई या दोि शहरांत निमाथाण होतो. तरीही प्रनकया संयंरिांच्ा एकनरित 
क्षमतेपैकी अध्याथा क्षमतेची संयंरिे या दोि शहरांमध्येच लागलेली होती.

माचथा २०१५च्ा िवीि आकडेवारीप्रमाणे ‘केन्द्रीय प्रदषूण नियंरिण बोडाथा’िे मलनिस्ारण 
प्रनकया संयंरिांचे सुधाररत तपशील पुिःप्रकाचशत केले. या दशकात अिेक िवीि संयंरिे 
कायथारत झाली होती. २,३२७ कोटी लीटर मैलापाणी स्वच्छ करणाची एकनरित क्षमता 
असणारी एकूण ८१६ संयंरिे कागदोपरिी िोदंली गेली होती. परंतु, बोडाथािे मांडलेल्ा 
तथ्ांप्रमाणे यातील केवळ ५२२ संयंरिे कायथारत आहेत. उरलेल्ांपैकी काही खराब होऊि 
बंद पडली आहेत, तर काहीचंी दरुुस्ती सुरू आहे. ७० संयंरिे तर अजूि प्रस्तावाच्ा रूपातच 
आहेत. कायथारत असणाऱया संयंरिांची क्षमता रोज १,८८८ कोटी लीटर मैलापाणी स्वच्छ 
करणाची आहे. परंतु, २००५ ते २०१५च्ा दरम्ाि मैलापाणी तयार होणाचे प्रमाण 
दपु्पट झाले आहे. आज आपली मोठी शहरे ६,२०० कोटी लीटर मैलापाणी तयार करत 
आहेत. याचा अरथा मैलापाणी स्वच्छ करणाची क्षमता आता एक-तृतीयांशाहूिही कमी 
झाली आहे. आपल्ा देशात फक्त एक-तृतीयांश मैलापाणावर प्रनकया होत असल्ाचे 
वास्तव मैलापाणाच्ा या नवश्ाला अगदी जवळूि जाणणारेदेखील सांगतात.

मैलापाणी स्वच्छ करणाच्ा या नवश्ात वस्तुव्थिती व आदशथा व्वथिा यात फार मोठे 
अंतर आहे. आपल्ा िगरपाचलकांकडे अशी संयंरिे बिवणासाठी लागणारा पैसा िसतो. 
पैशाअभावी काही संयंरिे अपूणथाच राहतात, तर कधी तयार संयंरिे चालवणासाठी पैसा 
िसतो. छत्ीसगडची राजधािी रायपूरचे उदाहरण बघूया. तेरील एक अत्ाधुनिक संयंरि बंद 
पडले होते. एका संशोधकािे बारकाईिे चौकशी केल्ावर कळले की, िगरपाचलकेजवळ 
नवजेचे नबल चुकवणासाठी पैसा िसल्ािे संयंरिात लागलेले पंप बंद पडले आहेत.

इतर नठकाणांहूि देखील अशीच कारणे वेळोवेळी कािांवर पडतात. संयंरिांची कागदांवर 
िोदं असलेली क्षमता व त्ांची वास्तनवक कायथाक्षमता यात देखील मोठी तफावत आहे. 
सरकारी कागदांवरची तथ्े व िालीतूि वाहणाऱया पाणाचे वास्तव एकदमच वेगळे आहे. 
म्हणूिच, जेरे कुठे जलस्ोत स्वच्छ करूि ते निमथाळ करणाच्ा शपरा घेतल्ा जातात, 
त्ांत अपेक्षा जास्त पण वास्तव कमीच, हे आपण समजूि घेतले पानहजे. गंगेबाबत असे 
बरेच बोलले जाते. गंगा बचावाच्ा शपरा घेणे ही एक साधारण बाब झाली आहे.

वाराणसी येरे गंगेत नमसळणारे मैलापाणी रोखणासाठी काही वषाांपूववी एक योजिा 
आखली गेली. केन्द्र सरकार व राज् सरकार नमळूि एकूण खचाथाच्ा ९५ टके् खचथा 
उचलणास तयार असूिही योजिा नफसकटली. संबंचधत लोकांच्ा सांगणाप्रमाणे उवथाररत 

गोदी में खेलती हैं, 
जजसकी हजारों 
नाजलयां!
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पाच टके् खचथा उचलणासही येरील िगरपाचलका तयार िव्ती. वाराणसी हे जगातील 
सवाांत प्राचीि व जीनवत शहरांपैकी एक असूि गंगा त्ाच्ा अव्स्तत्वाची ओळख आहे. 
पापक्षालिासाठी गंगेत डुबकी मारणासाठी येणाऱया असंख् पयथाटकांवर अवलंबूि असलेले 
हे शहर स्वतःची घाण स्वच्छ करणासाठी पैसा देणास मारि तयार िव्ते.

साधिांच्ा अभावी नकतीतरी प्रनकया संयंरिे बंद पडली असल्ाचे अिेक अहवाल 
दाखवतात. जी चालू आहेत, ती पण रामभरोसेच! तेरे कधी वीज असते, कधी िसते. कधी 
तेरील उपकरणे िीट चालतात, कधी चालत िाहीत. कधी त्ात येणाऱया मैलापाणाचे 
प्रमाण वाढलेले असते - जसे पावसािंतर. संयंरिे चालवणाऱयांिा िाइलाजास्तव हे पाणी 

स्वच्छ ि करताच पुढे सोडूि द्यावे लागते. ‘केन्द्रीय प्रदषूण 
नियंरिण बोडाथा’िुसार नदल्ीतील ३५ संयंरिे त्ांच्ा क्षमतेच्ा 
दोि-तृतीयांश मैलापाणीदेखील स्वच्छ करू शकत िाहीत.

हे सारे आकडे चभतीदायक आहेत. बारकाईिे बनघतल्ास 
लक्षात येते की, हे सारे आकडे अध्याथामुध्याथा मानहतीवर आधाररत 
आहेत. हे तथ् समोर आणणारा अहवाल ‘सेंटर फॉर सायन्स 
ॲण्ड एन्व्ायरन्ेटि’ या नदल्ीतील एका गैरसरकारी संथिेिे 
२०१२ मध्ये मांडला आहे. दोि खंडांचे व ७७२ पृष्ांचे हे 
पुस्तक ७१ शहरांच्ा सवगेक्षणाचे फचलत आहे. या नवषयावरील 
हा अभ्ास सवाांत जास्त प्रमाण मािला जातो. अहवालािुसार 
पेयजलाच्ा व गटारातील पाणाच्ा मोजणीत एक मोठी 
चूक आहे. शहरांमध्ये वापरात येणाऱया पाणाचा एक मोठा 

नहस्ा पंपांिी चालणाऱया ट्ूबवेलसमधूि येतो. ते भूजल कुणीच नहशोबात घेत िाही. 
अगदी अलीकडेपयांत आपल्ा शहरांमध्ये कुणीही ट्ूबवेल खोद ूशकत होते. आता काही 
िगरपाचलकांिी यावर बंदी आणली आहे. त्ासाठी काही नियम बिवले आहेत. अगचणत 
ट्ूबवेलस असल्ामुळे होते असे की, पाईप्सच्ा माध्यमातूि िगरपाचलका चजतके पाणी  
शहरास पुरवते, त्ाहूि नकतीतरी जास्त पाणी प्रत्क्षात वापरात येते. याचाच अरथा सरकारी 
आकडांपेक्षा नकतीतरी जास्त मैलापाणी गटारांमधूि वाहत असते. नकती जास्त?

नदल्ीचे उदाहरण घेऊया. नदल्ी जल बोडाथािे २००५ मध्ये त्ांच्ा पाणीपुरवठ्ाच्ा 
आकडांवरूि लावलेल्ा अंदाजाप्रमाणे नदल्ी शहर दररोज ३०० कोटी लीटर मैलापाणी 
तयार करत आहे. नदल्ीतील गटारांिी यमुिेत सोडलेले मैलापाणी ‘केन्द्रीय प्रदषूण 
नियंरिण बोडाथा’िे मोजले. त्ांच्ा निरीक्षणािुसार, जवळपास ३७० कोटी लीटर मैलापाणी 
यमुिेत दररोज सोडले जात आहे. म्हणजेच नदल्ी जल बोडाथाच्ा आकडांत ७० कोटी 
लीटर पाणी अदृश्य झाले होते. सी.एस.ई.िे केलेल्ा ७१ शहरांच्ा सवगेक्षणातील बहुतांश 
िगरपाचलकांच्ा आकडांत अशीच तफावत नदसते.

मागील २०-२५ वषथांमधील आधथ्जक नवकासाचे 
प्रनतनबबं मैलापाण्ात ददसते. योग्य पद्धतीने 

काम करिारी गटारव्यवथिा व मलननस्ारि 
प्रत्रिया संयंरिे उरी करण्ासाठी शहरांना अमाप 

धन हवे आहे. एका ढोबळ अंदाजाप्रमािे यासाठी 
दीड लाख कोटी रुपयांची आवश्कता आहे. 

एवढा पैसा कुठून येिार? शहराचे नागररक 
आपले मैलापािी स्वच्छ करण्ाचा थोडा तरी 

खच्ज उचलतील काय?
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मैलापाणावर प्रनकया करायला आवश्यक तेवढी संयंरिे आपल्ाकडे िाहीत. त्ांची 
क्षमताही कमी आहे, त्ांिा चालवणेही िगरपाचलकांिा महाग पडत आहे. या सगळयावर 
कळस म्हणजे आमचे शहर नकती मैलापाणी तयार करते हेच आम्हांला ठाऊक िाही. 
अश्या व्थितीत सरकारिे या अधथावट मानहतीच्ा आधारावर नकतीही योग्य निणथाय घेतले 
तरी त्ािे काय साध्य होणार?

मागील २०-२५ वषाांमधील आचरथाक नवकासाचे प्रनतनबंब मैलापाणात नदसते. योग्य 
पद्धतीिे काम करणारी गटारव्वथिा व मलनिस्ारण प्रनकया संयंरिे उभी करणासाठी 
शहरांिा अमाप धि हवे आहे, असे ‘केन्द्रीय शहरनवकास मंरिालया’च्ा अहवालात स्पष्ट 
िमूद केलेले आहे. पण िक्ी नकती पैसे लागतील हे कुणालाही ठाऊक िाही. कारण 
आपली शहरे एकूण नकती मैलापाणी तयार करत आहेत, हेच आपल्ाला माहीत िाही. 
एका ढोबळ अंदाजाप्रमाणे यासाठी दीड लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. एवढा 
पैसा येणार कुठूि? केन्द्र सरकार हा पैसा खचथा करणास तयार झाले आचण अिेक िवीि 
संयंरिे बांधली तरी िगरपाचलका ती चालवणार कशी? शहराचे मैलापाणी स्वच्छ करणाचा 
रोडा तरी खचथा तेरील थिानिक उचलतील का?

आपल्ा देशाच्ा आचरथाक नवकासाचे प्रतीक असणाऱया शहरांतूिच याचे उत्र नमळू 
शकते, जसे गुडगाव व बंगळुरू. ३० वषाांपूववी गुडगाव हे नदल्ीलगतचे एक छोटे, 
वस्तीवजा शहर होते. आज िव्ा भारताच्ा आचरथाक राजधािीत गुडगावचे िाव येते. 
तराकचरत नवकासाचे मािले जाणारे सगळेच मापदंड येरे आहेत. अिेक िव्ा सदनिका, 
झगमगीत मॉलस, व्ापाराची व उद्योगधंद्यांची जगातील मोठमोठी िावे, वेगािे धावणाऱया 
चकाकत्ा मोटारी हे सारे खाजगी गुं तवणुकीतूि झाले आहे. सरकारी गुं तवणूक अगदीच 
िगण आहे. परंतु, मैलापाणाच्ा नवषयात खाजगी कंपन्ा वा सरकार दोघेही सारखेच! 
गुडगावचा एक मोठा भाग भूजलावर अवलंबूि असल्ामुळे शहरात एकूण मैलापाणी 
नकती तयार होते हे कुणालाच ठाऊक िाही. सरकारी अिुमािात तथ्े कमी, अंदाजच 
जास्त आहेत.

अिेक कोटी लीटर पाणी स्वच्छ करणाची संयंरिे या शहरांमध्ये आहेत. परंतु, 
त्ांच्ाशी जोडलेल्ा िाल्ांपैकी बहुतांश िाल्ा जुन्ा शहरांतीलच आहेत. सी.एस.ई.च्ा 
सवगेक्षणािुसार गुडगावमधील फक्त ३० टके् लोकसंख्ा गटारांशी जोडलेली आहे. 
इतरांचे मैलापाणी इतररि वाहूि जाते वा जनमिीखालील अगचणत शोषखड्ड्ांमध्ये सोडले 
जाते. जेरे गटारे आहेत, तेरील अिेक िाल्ांची ददुथाशा झाली आहे. गटारे चजतक्ा 
लोकसंख्ेसाठी बिली होती, त्ाहूि नकतीतरी जास्त लोक आज गुडगावात राहू लागले 
आहेत. गाळ साचल्ामुळे नकतीतरी िाल्ा तुं बल्ा आहेत, नकतीतरी फुटल्ा आहेत. 
िव्ा वस्तांमधील लोक मैलापाणी काढणासाठी टँकसथा बोलावतात. अगदी तसेच, जसे 
पेयजलासाठी बोलावले जातात. पावसाळयात मैलापाणी सवथारि वाहतािा नदसते.

गोदी में खेलती हैं, 
जजसकी हजारों 
नाजलयां!
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राज्ाच्ा ‘प्रदषूण नियंरिण बोडाथा’ला २००५ मध्ये एका मलनिस्ारण प्रनकया संयंरिाच्ा 
निरीक्षणािंतर त्ातूि स्वच्छ झालेल्ा पाणातही मलाचे कण आढळले. बोडाथास असेही 
आढळले की कधीकधी मैलापाणी स्वच्छ ि करताच पुढे सोडले जात आहे, नवशेषतः 
पावसाळी नदवसांत. ‘पचश्चम यमुिा कालव्ा’तूि वाहणारे ज्ा िदीचे पाणी गुडगावची 
तहाि भागवते, त्ा िदीतच गुडगाव आपले मैलापाणी सोडते आहे. नदल्ीच्ा िैरृत्ेस 
(दचक्षण पचश्चम) वसलेल्ा गुडगावातील मैलापाणी िजफगढ िाल्ामागगे नदल्ी पार करूि 
पलीकडच्ा टोकावरील, म्हणजे ईशान्ेकडील (उत्र पूवथा) वजीराबाद येरील यमुिेच्ा 
प्रवाहात नवसचजथात होते. एका जुन्ा पावसाळी िदीतूि वाहत असल्ामुळे मैलापाणाचा 
इतका लांब पल्लाचा प्रवास घडतो. आज िजफगढ िावािे ओळखला जाणारा िाला 
पूववीचा ‘सानहबी’ िावाचा ओढा होता. अरवली पवथातरांगांच्ा जवळूि वाहत-वाहत हा 
ओढा यमुिेला नदल्ीच्ा उत्रेस नमळत होता. यमुिा िदी नदल्ीत जे निजवीव, दगुांधीयुक्त 
पाणी वाहूि िेते, त्ात गुडगावच्ा नवकासाचा अकथा देखील नमसळला आहे.

गुडगावचा कायापालट करणाऱया कम्पुटर व इंटरिेट नवश्ाचे मुख्ालय बंगळुरू 
हे होय. यमुिेसारखी नवशाल िदी तेरे िाही, परंतु, बंगळुरू हे तलावांचे शहर म्हणूि 
ओळखले जाते. एका सवगेक्षणािुसार १९७३ साली तेरे ३७९ तलाव होते. १९९६ पयांत 
त्ातील फक्त २४६ तलाव वाचले होते. आज तर तलावांची संख्ा २०६ पयांत घसरली 
आहे. वाचलेल्ा तलावांच्ा जनमिीचाही बराच भाग अवैध मागाांिी हस्तगत केला गेला 
आहे. बंगळुरू येरील ‘भारतीय नवजाि संथिे’च्ा एका अहवालािुसार, १९७३ साली 
५,७४२ एकर जमीि या तलावांखाली होती. २०१३ मध्ये त्ापैकी फक्त ४४५ एकर जमीि 
उरली होती. अराथात, ४० वषाांमध्ये तलावांखालील जनमिीचा भाग एक-दशांशदेखील 
उरला िव्ता.

२०१५ मधे्य किाथाटक नवधािसभेच्ा एका सनमतीिे बंगळुरू येरील शहरी व ग्रामीण 
वसाहतीचंे सवगेक्षण करवूि घेतले. २०० सवगेक्षकांिी १४ मनहन्ांच्ा कालावधीत गावोगावी 
नफरूि मानहती गोळा केली. जािेवारी २०१६ मध्ये प्रकाचशत झालेल्ा अहवालातूि 
कळले की, तलावांची १०,४७२ एकर जमीि हस्तगत करणात आली आहे. जनमिीचा 
बाजारभाव अंदाजे दीड लाख कोटी सांगणात आला. जनमिीवर कब्जा करणाऱयांमध्ये 
११,५९५ व्क्तीचंी व सरकारी संथिांची िावे समोर आली. सध्या त्ा जनमिीवंर कुठे 
निवासी इमारती आहेत, तर कुठे व्ापारी इमारती, कुठे शाळा, कुठे सांसृ्नतक भविे, ि 
जाणो आणखी काय! या यादीत शहरातील अिेक प्रनतनष्त नबलडसथाची िावे आहेत आचण 
नकतीतरी सरकारी नवभागांची देखील.

मागील २५ वषाांत िव्ािे आलेल्ा पैशांमुळे बंगळुरू वेगािे वाढले आहे. पण िव्ा 
वस्तांमध्ये गटारव्वथिा िाही. तेरील मैलापाणी कोठे जाते, कुणालाच िक्ी माहीत 
िाही. काही नठकाणी हे मैलापाणी खालच्ा वस्तांकडे जाते, काही नठकाणी तलावांमध्ये 
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मैलापाणदी खेचून घेण्ासाठी 
िशक्षणेकडदील शिरांमध्े ‘िनदी-
सकर’ ट्सिचा उपयोग सुरू 
झाला. िंगळुरू शिरालगतचे 
कािदी शेतकरी ट्कचालकांशदी 
करार करून आपल्या शेतात िे 
ट्क ररकामे करून घेतात. त्यामुळे 
प्पकांना पाणदी व खत िोन्ींचा 
लाभ िोतो.

सोडले जाते, तर काही नठकाणी जनमिीत खड्ा करूि त्ात सोडले जाते. जनमिीतील 
खडे् स्वच्छ करणाची एक आधुनिक उपाययोजिा निघाली आहे. सरकार मारि त्ाबाबत 
संपूणथातः अिचभज आहे. पाणी ओढणाची मोटार व एक हवाबंद टाकी बसवलेले नपवळया 
रंगाचे टट्क् आहेत, ज्ांिा ‘नपट-सकर’ वा ‘हिी-सकर’ म्हटले जाते. हे मैलापाणी खेचूि 
घेऊि कुठे टाकले जाते? काही टट्क् जागा नमळेल नतरे ररकामे केले जातात. काही टट्क् 
मलनिस्ारण प्रनकया संयंरिात ररकामे केले जातात. काही टट्कचालक शहरालगतच्ा 
शेतकऱयांशी करार करूि त्ांच्ा शेतात हे मैलापाणी टाकतात. मातीमध्ये जणू मधासारखी 
उवथारता ओतली जाते!

काही शेतकरी िव्ा वस्तांमधील चकाकत्ा इमारतीमंधूि व सदनिकांमधूि बाहेर 
पडणारे मैलापाणी स्वीकारत िाहीत. कारण त्ात नवषारी औषधांचे प्रमाण जास्त असते. 
या इमारतीमंधील सुचशचक्षत, सधि व साधि-संपन्न लोकांिा आपली शौचालये चकाकती 
व रोगाणूमुक्त हवी असतात. परंतु, जीवाणूिाशक औषधे नपकांसाठी हानिकारक असतात. 
शेतकऱयांिा हे कुठल्ा वैजानिक संशोधिांतूि िवे्; तर आपल्ा अिुभवांवरूिच उमजले 
आहे. मैलापाणानवषयी बोलतािा अिेकवेळा अिुभव येतो की, तराकचरत अनवकचसत 
वा मागासलेले लोकच या बाबतीत अचधक समजूतदारपणे वागतात.

बंगळुरू हे मानहतीच्ा स्ोटाचे भारताचे केन्द्रथिाि आहे. येरे कोणतीही मानहती 
कम्पुटरच्ा माऊसच्ा एका व्क्कवरूि नमळूि जाते. परंतु, येरे नकती मैलापाणी तयार 
होते ते कुठल्ाही कम्पुटरमधील कोणतीही सचथा इंचजन्स नकतीही व्क्क् करूि देखील 
सांगू शकत िाहीत. िगरपाचलकेचा अंदाज दररोज १११ कोटी लीटरचा आहे; पण यात 
अगचणत ट्ूबवेलसिी खेचलेल्ा भूजलाचा समावेश िाही.
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यमुना निदी हिल्दीला पोिोचते 
तेहिा तदी पाण्ाने तुडंुि भरलेलदी 
असते. आपलदी राजधानदी यमुनेचे 
िे तनळे-हिरवे पाणदी काढून 
त्याििल्यात ततच्ात ओतते, 
शिरातदील काळे मैलापाणदी!

२००५ मधील एका गैरसरकारी सवगेक्षणात बंगळुरू येरील 
ट्ूबवेलसचा एकूण आकडा २,६१,५७३ एवढा नमळाला. 
िगरपाचलकांत पंजीकृत असलेल्ा ट्ूबवेलस केवळ १,७०,००० 
एवढ्ा होत्ा. दरवषवी अंदाजे ६,५०० िव्ा ट्ूबवेलस खोदल्ा 

जातात. या बेनहशोबी पाणाच्ा वापरातूि निघणारे मैलापाणीही 
बेनहशोबीच असणार. चजतक्ा मैलापाणाचा नहशोब सरकारजवळ 

आहे, त्ाच्ा एक-तृतीयांश मैलापाणी स्वच्छ करणाची क्षमताही 
बंगळुरूकडे िाही. एकूण कुवतच मयाथानदत, तर स्वच्छ तरी नकती होणार? जे 

स्वच्छ होत िाही, ते जाते कुठे? त्ाच तलावांत, ज्ातूि पेयजल नमळत असे. 
मग आता पेयजल कुठूि येते? एक तर भूजलातूि नकंवा मग कावेरी िदीतूि.

बंगळुरूच कशाला? प्रत्ेकच शहराच्ा जलस्ोतांची अशीच कहाणी आहे. 
पाणाजवळचे निवासथिाि हे सौदंयाथाचे व नवलासाचे प्रतीक मािले जाते. सवाथाचधक 
भव् व महागडी घरे जलस्ोतांच्ा आजूबाजूलाच बांधली गेली आहेत. परंतु, आज 
कुठल्ाही जलस्ोताचे अव्स्तत्व त्ालगतच्ा वाडांच्ा वा पायऱयांच्ा नवहीरीचं्ा 

रचिेमुळे नकंवा चशल्पकामामुळे िवे्; तर मैलापाणाच्ा दगुांधामुळे लक्षात येते. 
िवीि व महागडा वस्तांमध्ये मैलापाणी व्वथिापिाच्ा योजिा नवचारपूवथाक केल्ा 

जात िाहीत आचण जलस्ोत केवळ मैलापाणाची पारिे बिूि राहतात. शहरांचे आपल्ा 
जलस्ोतांशी असलेले िाते तुटत आहे. कारण ती स्वतःचे पेयजल दरूवरूि खेचूि आणू 
शकतात. जलस्ोत वाचवणात त्ांिा रुची उरलेली िाही. कारण त्ात त्ांिा लाभ 
नदसत िाही. याउलट जलस्ोतांिा मैलापाणाचे पारि बिवणातच त्ांिा स्वारथा नदसतो. 
उदाहरणासाठी पुन्ा नदल्ीला परतूया.

उत्र नदल्ीतील वजीराबाद भागामध्ये यमुिा िदीचा नदल्ीत प्रवेश होतो. 
आज येरे एक नवचचरि दृश्य नदसते. पावसाळा सोडल्ास वजीराबाद बांधाच्ा 
उत्रेस स्वच्छ निळे-नहरवे पाणी काठोकाठ भरलेले नदसते. येरे िदी एका 
सरोवराचे रूप घेते, कारण ते पाणी बांधाखाली सोडले जात िाही. नदल्ीच्ा 
वापरासाठी येरूिच सवथा पाणी काढूि घेतले जाते. बांधाच्ा खाली यमुिा 
कोरडी झालेली नदसते, पण काही अंतरापयांतच. रोडे पुढे, िजफगढ िाला 

वायव् (उत्र पचश्चम) नदल्ीचे मैलापाणी यमुिेत ओतत असतो. हा 
दगुांधीयुक्त चचखल पातळ करणासाठी यमुिेत मुळात पाणीच 

उरलेले िसते. बांधाच्ा वरच्ा अंगाला 
असते निळे-नहरवे पाणाचे 

काठोकाठ भरलेले सरोवर, 
तर खालच्ा अंगाला एक 

८६



बारीक काळी धार. एका अत्ाधुनिक शहराचा स्वतःच्ा जलस्ोतांशी असलेला नवद्ररूप 
संबंध उपग्रहीय चचरिांमध्ये व गूगलच्ा िकाशांमध्ये देखील स्पष्टपणे नदसतो.

नदल्ीचा यमुिेशी संबंध आधी असा िव्ता. अरवलीहूि उतरणाऱया नकतीतरी छोट्ा-
मोठ्ा पावसाळी िद्या यमुिेला नमळत होत्ा. या िद्यांचे संबंध नवनहरीशंी, बावडांशी, 
तलावांशी होते. नदल्ी हे बागा-उद्यािांचे शहर म्हटले जात असे. कदाचचत, नदल्ीतील 
आजच्ा रनहवाशांच्ा हे गावीही िसेल; पण नदल्ीतील काही वस्तांची िावे ऐकताच 
नदल्ीचा ‘पाणीदार’ इनतहास आजही कळतिकळत का होईिा, त्ांच्ासमोर उभा राहत 
असेल. हौज खास, मोती बाग, धौला कुआं, झील खुरेजी, हौज रािी, पुल बंगश, 
खारी बावली, अठपुला, लाल कुआं, हौजे शमसी, पुल नमठाई, दररयागंज, बारहपुला, 
िजफगढ, झील, पहाडी धीरज, पहाडगंज, सतपुला, यमुिा बाजार.....

चार मनहन्ांच्ा पावसामुळे अरवलीतूि वाहत येणाऱया िद्यांचे प्रवाह चोहीकडे पसरत 
असत. त्ामुळे लगतच्ा भूजलाची पातळी वाढूि पाणी नवनहरीपंयांत व तलावांपयांत 
पोहोचत असे. उन्ाळयात िद्या कोरडा पडल्ा की, लगतच्ा भूजलाचे पाणी चझरपूि 
या िद्यांमध्ये परतत असे. या देवाणघेवाणीमुळेच नदल्ी पाणाच्ा बाबतीत रिीमंत होती 
आचण राहणाच्ा दृष्टीिे आदशथा! त्ामुळे, वारंवार ओस पडूिही दरवेळी िवीि िगरे, 
नकल्े येरेच, अरवली व यमुिा यांच्ामधल्ा भागातच बिले. या नवलक्षण भौगोचलक 
थिािामुळे व पाणाच्ा देवाणघेवाणीमुळे नदल्ी पुरापासूि सुरचक्षत रानहली, पुरंदराच्ा 
हाती लागली िाही.

देवाणघेवाण आजदेखील होते आहे. शहर िदीकडूि पाणी घेते आहे आचण बदल्ात 
मैलापाणी परत करते आहे. अरवलीहूि उतरणाऱया अिेक छोट्ा िद्यांचे मैलापाणाच्ा 
िाल्ांमध्ये रूपांतर झाले आहेत. जनमिीच्ा वाढलेल्ा नकंमतीमंुळे या िद्यांिा बुजवूि 
रस्ते व इमारती बांधल्ा जात आहेत. भूजलाची पातळी वाढवणाजोगे पाणी िा आज 
नदल्ीच्ा यमुिेत उरले आहे, िा नतच्ा उपिद्यांत. चशवाय जनमिीवरील तऱहेतऱहेच्ा 
बांधकामामुळे पावसाळी पाणी आता जनमिीत मुरत िसूि पुराचे रूप घेत आहे.

नदल्ीचे िवीि, चकाकते नवमाितळ कमीत कमी तीि तलावांच्ा जनमिीवर बांधले 
गेले आहे. २०१३ मध्ये पावसाचे पाणी नवमाितळाच्ा आतील भागापयांत चशरले होते. 
तेव्ाच्ा वतथामािपरिांत गुडघाभर पाणात चालतािाचे तेरील प्रवाशांचे फोटो छापणात 
आले होते. तसाही हवामाि बदलामुळे पावसाळयाचा स्वभाव बदलत आहे. पावसाचे 
नदवस कमी होत आहेत; पण ज्ा नदवशी पाऊस पडतो, त्ा नदवशी पुरंदर अिेक नदवसांचे 
पाणी एकदमच ओतूि टाकतो. उन्ाळयात भीषण कोरडा दषु्काळ व पावसाळयात रौद्र-
धार! त्ामुळे २६ जुलै २००५ रोजी मुं बईिे जे बनघतले होते नकंवा नडसेंबर २०१५ मध्ये 
चेन्नईिे जे अिुभवले, ते दृश्य आता नदल्ीला पावसाळयाच्ा कुठल्ाही नदवशी बघावे 
लागू शकते. पुरंदर आता नदल्ीला आव्ाि देऊ लागला आहे.

गोदी में खेलती हैं, 
जजसकी हजारों 
नाजलयां!
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नदल्ीची तहािही आता वाढते आहे. पाणी वापरणाची आचण भूजल खेचूि 
आणणाची क्षमता हेच शहरी नवकासाचे मापदंड झाले आहेत. ‘नदल्ी जल बोडाथा’च्ा 
स्वतःच्ाच ३ हजारांहूि अचधक ट्ूबवेलस आहेत. एक लाख खाजगी ट्ूबवेलस पंजीकृत 
आहेत. ही संख्ा चार लाखांच्ा वर असू शकते असा ‘केन्द्रीय भूजल बोडाथा’चा अंदाज 
आहे. कुणालाच ही संख्ा िीटशी ठाऊक िाही; पण एक िक्ी की, काहीही करूि 
नदल्ीची तहाि भागत िाही. यमुिा व नतच्ा उपिद्या कोरडा पाडूि आचण भूजलाला 
ओरबाडूि काढल्ािंतरही नदल्ीचा डोळा आता इतरांच्ा जलस्ोतांवर आहेच.

१९६०च्ा दशकात भाका पररयोजिा आखली जात होती. त्ा काळापासूि पंजाबातील 
रावी व नबयास या िद्यांचे पाणी ३५५ नकलोमीटर अंतरावरूि नदल्ीत आणले जात आहे. 
नदल्ीला जलपुरवठा करता यावा म्हणूि नदल्ीच्ा ३०० नकलोमीटर उत्रेकडे नटहरी बांध 
बांधला गेला होता. गंगेचे पाणी तर आधीपासूिच ‘ऊपरी गंगा कालव्ा’मागगे नदल्ीत 
आणले जात आहे. आता नदल्ीचा डोळा ३०५ नकलोमीटरवर असलेल्ा नहमाचलमधील 
चसरमौरकडे आहे. तेरे २० गावे बुडवूि ‘रेणुका बांध पररयोजिे’चा प्रस्ताव आहे. तेरील 
गावकरी नवथिापि रांबवणासाठी धडपडत आहेत. नदल्ीला रेणुका पररयोजिेतूि चजतके 
लीटर पाणी अपेचक्षत आहे, नततके तर नदल्ीतील पाईप्समधूि गळूि वाया जात आहे, 
दररोज साधारणतः १२० कोटी लीटर!

बाहेरूि येऊि नदल्ीत राहणाऱया वाढत्ा लोकसंख्ेबद्दल नदल्ीकरांची तकार असते. 
पण जे पाणी नदल्ीत बाहेरूि, दरूदरुूि बळजबरीिे ओढूि आणले जाते, त्ा पाणाबद्दल 
त्ांची काहीही तकार िसते. तुम्ही नदल्ीच्ा ४०० नकलोमीटर पररघाच्ा आत राहत 
असाल, तर आपापले जलस्ोत सांभाळा. नदल्ीचे हेतू वाईट आहेत. संधी नमळताच 
ही राजधािी तुमचे पाणी लुटू शकते. इतकेच िवे्, तर नदल्ीची ताकद इतर शहरांिाही 
प्रेरणा देते. आपले प्रत्ेक शहर आज स्वतःच्ा जलस्ोतांचे जति करणाऐवजी दसुऱयाचे 
पाणी लुटणाच्ा मागे आहे. पाणी व्वथिापिाची शाश्त परंपरा लाभलेला आपला देश 
आज पाणी लुटारंूचा देश झाला आहे. हीच शहरी नवकासाची पद्धत बिली आहे.

पाणाच्ा लुटीचा व मैलापाणी जलस्ोतांमध्ये सोडणाचा पररणाम िद्यांमध्ये 
व तलावांमध्ये स्पष्ट नदसतो, पण भूजलाची हलाखीची व्थिती डोळयांिा नदसत िाही. 
शहरात ट्ूबवेलसची खोली दरवषवी वाढवावी लागते आहे. दचक्षण-नदल्ीतील धिाढ् 
वस्तांमधील पाणाबाबतचे दाररद्र्य वेगािे वाढते आहे. भूजलाची पातळी दरवषवी दहा फूट 
खाली जात आहे आचण ते मैलापाणािे प्रदनूषतही होत आहे. कारण जे मैलापाणी उघडा 
िाल्ांमध्ये वा खड्ड्ांमध्ये सोडले जाते, ते चझरपूि रेट भूजलात नमसळते.

आपल्ा देशात चसव्व्ल इंचजिीअररगंच्ा अभ्ासकमात चसमेंटच्ा इमारती 
बांधणाची तंरिे चशकवली जातात, पण शुचचतेचा नवचार चशकवला जात िाही. इमारतीचं्ा 
रचिेचे भूजलावर होणारे पररणाम अभ्ासकमात कुठे नवचारातही घेतले जात िाहीत. हेच 
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सुचशचक्षत इंचजिीअसथा इमारती बांधतात. पररणामी, मल-मूरि शोषखड्ड्ांतूि भूजलात चझरपू 
िये यासाठी योग्य काळजी घेतली जात िाही. एखाद्या चसव्व्ल इंचजिीअरिे सांनगतले तरी 
इमारतीचंे मालक योग्य शोषखड्ड्ांसाठी पैसा खचथा करायला तयार िसतात. या सगळयाचे 
भूजलावर झालेले पररणाम डोळयांिा प्रत्क्ष नदसले िाहीत; तरी पाणाच्ा गुणवत्ेत ते 
प्रनतनबंनबत होतात. २००३ मध्ये बंगळुरू येरे ७३५ नठकाणांच्ा भूजल चाचणा झाल्ा. 
त्ापैकी अध्याथा िमुन्ांचे पाणी नपणायोग्य िव्ते. कारण त्ात िायटट्ेटची मारिा अचधक 
होती. ७३५ पैकी १०० नठकाणांच्ा चाचणा बॅके्ररयांसाठी केल्ा गेल्ा होत्ा. त्ात 
तीि-चतुराांशांमध्ये असे बॅके्ररया सापडले, जे आपल्ा मलात आढळतात आचण या 
बॅके्ररयांचा भूजलापयांत पोहोचणाचा मैलापाणाचशवाय दसुरा मागथा िाही.

देशभरातील जलस्ोतांच्ा प्रदषूणाचे सवाांत मोठे कारण वस्तांमधूि निघणारे 
मैलापाणी असल्ाचे ‘केन्द्रीय प्रदषूण नियंरिण बोडथा’ कधीचेच 
सांगत आला आहे. नकतीतरी अहवालांमधूि हे प्रकाचशत केले 
आहे. बोडाथाच्ा परीक्षणांमध्ये जवळपास सगळयाच मोठ्ा 
शहरांमधील पाणात मलातूि आलेले िायटट्ेटचे व बॅके्ररयाचे 
प्रमाण मयाथादेपेक्षा नकतीतरी जास्त आहे. युनिसेफच्ा २०१३च्ा 
भारतावरील अहवालात जलप्रदषूणास ‘टाइम बॉम्’ असेच 
संबोधले आहे.

मल-मूरि रेट जलस्ोतांमध्ये पोहोचत असते, तर पाणातूि 
पसरणाऱया रोगांिी आतापावेतो महामारीचे भीषण रूप धारण 
केले असते. पण तसे होत िाही. कारण पाईप्सद्ारे आपल्ाकडे पोहोचणारे पाणी प्रनकया 
करूि शुद्ध केलेले असते. शहरांमध्ये घराघरांत पाणी शुद्ध करणारी यंरिेही लावली जात 
आहेत. इतके करूिही, मैलापाणी तुटक्ा-फुटक्ा िाल्ांमागगे नपणाच्ा पाणाच्ा 
पाईप्समध्ये चशरतेच. जूि २०१३च्ा शेवटच्ा आठवडात अशुद्ध पाणातूि पसरणाऱया 
रोगामुळे दचक्षण-नदल्ीतील दोि लोक मृत्ू पावले, ४० जण आजारी पडले होते.

“पुढील दहा वषाांत बंगळुरू शहरातील जलस्ोत इतके प्रदनूषत झालेले असतील की, 
संपूणथा शहर ररकामे करावे लागल्ास आश्चयथा वाटणाचे कारण िाही”, असे प्रनतपादि 
किाथाटक राज्ातील एक माजी उच्चपदथि अचधकारी व्ी. बालसुब्रहणम यांिी 
बंगळुरूवरील एका अभ्ासाअंती केले. पयाथावरण प्रदषूणाचा व कॅन्सरचा रेट संबंध आहे. 
भारतातील कॅन्सरवर संशोधि करणाऱया शास्त्रजांच्ा २०१२च्ा अभ्ासािुसार कॅन्सरचे 
सगळयात भयावह स्वरूप गंगेच्ा खोऱयात आढळते. नवशेषतः उत्र प्रदेश, नबहार व 
पचश्चम बंगाल येरे. पापक्षाचलिी पनवरि गंगेला आपण प्राणघातक आजारांचा स्ोत बिवला 
आहे. त्ामध्ये कारखान्ांमधूि वाहूि येणाऱया नवषारी पाणाचा देखील वाटा आहे. गंगेच्ा 
पाणात आता कॅन्सरजन् रसायिे आढळतात. गेल्ा काही शतकांपासूि गंगेकाठचे 

रारतातील कॅन्सरवर संशोधन करिाऱया 
शास्त्रज्ांच्ा २०१२च्ा अभ्ासानुसार कॅन्सरचे 
सगळ्ात रयावह स्वरूप गंगेच्ा खोऱयात 
आढळते, नवशेषतः उत्तर प्रदेश, नबहार व पजचिम 
बंगाल येथे. पापक्ाजलनी पनवरि गंगेला आपि 
प्रािघातक आजारांचा स्ोत बनवला आहे.

गोदी में खेलती हैं, 
जजसकी हजारों 
नाजलयां!
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हे प्रदेश नवनहरीवंर व तलावांवर अवलंबूि होते. आता ट्ूबवेलसच्ा वा हॅण्डपंपांच्ा 
साह्ािे भूजलाचा उपसा करणाचे नदवस आहेत. आसगेनिक हा नवषारी धातू भूजलाबरोबर 
वरती-वरती येत आहे. याचे पुरावे गंगेच्ा पाणात देखील सापडतात. काही शास्त्रजांचे 
म्हणणे आहे की, सरकारी ‘स्वच्छता अचभयािां’तगथात बिलेल्ा शोषखड्ड्ातील मैलापाणी 
चझरपूि, मातीच्ा कणांशी बांधल्ा गेलेल्ा आसगेनिकला मुक्त करेल आचण बऱयाच 
मोठ्ा भागापयांत त्ा नवषाचा प्रकोप होईल. एक सुप्रचसद्ध शास्त्रज तर अनियोचजत 
शौचालये बिवणाच्ा सरकारच्ा ‘स्वच्छता अचभयािा’ला ‘गंगेच्ा खोऱयाला नवषारी 
बिनवणाचे अचभयाि’ म्हणतात.

आपले जलस्ोत स्वच्छ करणाचे प्रयत्न अिेक पातळयांवर केले गेले आहेत. २००३ 
मध्ये काही उद्योगपतीचं्ा अजाथावरूि नदल्ी उच्च न्ायालयािे 
यमुिेकाठच्ा झोपडपट्ांिा हटवणाचे आदेश नदले. असा 
अजथा देणामागे दोि कारणे होती. त्ांपैकी एक म्हणजे या 
वस्तांमुळे िदीलगतचे वातावरण खराब होत आहे. दसुरे 
म्हणजे यमुिा प्रदनूषत होत आहे. दरम्ाि, २०१० मधील 
राष्टट् कुल खेळांसाठी नदल्ीच्ा सुशोभीकरणावर भर नदला 
गेला. न्ायालयाच्ा आदेशािंतर २० हजारांहूि अचधक कुटंुबे 
नवथिानपत करूि नदल्ीच्ा उत्र-पचश्चमी नदशेला बवािा येरे 
त्ांचे पुिवथासि करणात आले. त्ािंतर यमुिेचे प्रदषूण कमी 
होणे अपेचक्षत होते; पण तसे ि होता ते वाढलेच.

असे कसे झाले? काही सामाचजक संथिांिी याची चाचणी 
केली. मैलापाणाचे प्रमाण मोजणाच्ा सरकारी पद्धतीिुसार, 
हटवणात आलेल्ा त्ा वस्तांचा यमुिा प्रदषूणातील 
वाटा ०.३३ टकक्ांहूि अचधक असणे शक्च िव्ते. तेही 

त्ा वस्तांिा आवश्यक तेवढ्ा पाणाचा पुरवठा सरकारिे केला आचण तेरे योग्य 
गटारव्वथिा असली तरच! प्रत्क्षात तसे िव्तेच. धिाढ् वस्तांतील पाणाचा वापर हा 
झोपडपट्ांतील वापराच्ा तुलिेत पुष्कळ जास्त असल्ाचे नकतीतरी संशोधिांत आढळूि 
आले आहे. झोपडपट्ांत पाणाचा वापर कमी असल्ामुळे जलप्रदषूणात त्ांचा वाटा 
कमीच असतो. तरीही यमुिा स्वच्छतेच्ा िावाखाली जवळजवळ एक लाख लोकांिा बेघर 
करणात आले. ररकामी झालेली ती जमीि पुढे अक्षरधाम मंनदर, राष्टट् कुल खेलग्राम व 
मेटट्ोरेल यांसाठी देणात आली.

ज्ा न्ायाधीशांिी यमुिेलगतच्ा झोपडपट्ा हटवणाचा आदेश नदला, त्ांिी हे 
जाणूि घ्ायचा कधी प्रयत्नदेखील केला िाही की, न्ायालयात ते स्वतः वापरत असलेल्ा 
शौचालयांतूि बाहेर पडणारे मैलापाणी कुठे जाते. नवचारपूस केली असती, तर त्ांिा 

धनाढ्य वस्तांतील पाण्ाचा वापर हा 
झोपडपट्टांतील वापराच्ा तुलनेत पुष्ळ 

जास्त असतो. झोपडपट्टांत पाण्ाचा वापर 
कमी असल्ाने जलप्रदषूिात त्यांचा वाटा 
कमीच असतो. तरीही यमुना स्वच्छतेच्ा 

नावाखाली जवळजवळ एक लाख लोकांना 
बेघर करण्ात आले. ज्ांनी यमुनेलगतच्ा 

झोपडपट्टा हटवण्ाचा आदेश ददला, त्यांनी हे 
जािून घ्ायचा देखील कधी प्रयत्न केला नाही 

की न्ायालयातील, ते स्वतः वापरीत असलेल्ा 
शौचालयांतून बाहेर पडिारे मैलापािी कुठे जाते.
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कदाचचत कळले असते की, यमुिेच्ा प्रदषूणाचे मुख् स्ोत झोपडपट्ा वा अिचधकृत 
वस्ता िसूि अचधकृत वस्ताच आहेत. नदल्ी उच्च न्ायालयाचे मैलापाणीदेखील यमुिेतच 
जाते. त्ा सवपोच्च न्ायालयाचे देखील, जे वेळोवेळी सरकारला यमुिा प्रदषूणाचा जाब 
नवचारत असते.

आतापयांत देशातील कुठली िदी स्वच्छ व्ायला हवी होती, तर ती नदल्ीतील 
यमुिा! कारण नदल्ीपेक्षा जास्त पैसा व संसाधिे इतर कोणत्ाही शहराजवळ िाहीत. 
नदल्ीत तयार होणारे मैलापाणी देशातील एकूण मैलापाणाच्ा एक-दशांश एवढेच आहे. 
तरीदेखील आपल्ा देशातील संपूणथा मैलापाणी शुद्ध करणाच्ा साधिक्षमतेचा एक मोठा 
नहस्ा नदल्ीकडे आहे. ‘राष्टट् ीय िदी संरक्षण योजिे’च्ा अंतगथात एकूण १७२ शहरांत 
माचथा २०१० पयांत ५,१४८ कोटी रुपयांचा खचथा झाला आहे. यांपैकी १३ टके्, म्हणजे ६५० 
कोटी रुपयांचा खचथा केवळ नदल्ीसाठी झाला आहे. या योजिेखाली खचथा झालेल्ा एकूण 
पैशांच्ा एक-चतुराांश भाग म्हणजे १,३५३ कोटी रुपये केवळ एका िदीसाठी खचथा झाले 
आहेत. आचण ती आहे यमुिा! १,२०० कोटी रुपये तर नदल्ीमध्ये मैलापाणी शुद्धीकरणाचे 
१७ कारखािे उभारणावरच खचथा केले गेले आहेत. या सगळया खचाथाच्ा तुलिेत पनवरितम 
गंगेच्ा वाट्ाला मारि ९३२ कोटी रुपयेच आले आहेत.

नकतीतरी िविवीि शुद्धीकरण पद्धतीवंर पाणासारखा पैसा ओतला गेला आहे. यमुिेच्ा 
शुद्धीसाठी केन्द्र सरकार व राज् सरकारच िवे्, तर नदल्ीतील न्ायपाचलकादेखील 
प्रनतबद्ध आहे. इतके सगळे असूिही यमुिा मारि स्वच्छ होणाचे िावच घेत िाही. िदीची 
अवथिा समजूि घेणासाठी िा ‘प्रदषूण नियंरिण बोडाथा’च्ा वैजानिकांपयांत जायची गरज 
आहे, िा बोडाथाच्ा वेबसाईटवरूि प्रदषूणाबद्दलचे आकडे गोळा करणाची! आपली दृष्टी 
व िाक त्ासाठी पुरेसे आहे. यमुिेच्ा एकूण लांबीच्ा केवळ दोि टके् लांबी नदल्ीमधूि 
वाहते, फक्त २२ नकलोमीटर! एवढ्ा अंतरातच यमुिा ८० टके् प्रदनूषत होते. असे आहेत 
आपल्ा राजधािीचे नतच्ा िदीशी स्ेहसंबंध!

जलप्रदषूणाचा मुद्दा जेव्ा जेव्ा उचलला जातो, तत्कालीि सरकारवर काही िा काही 
करणाचा दबाव वाढतो. एक िवी महागडी योजिा नकंवा एखादी िवी महागडी पद्धत 
तात्काळ शोधली जाते. अशीच एक योजिा आहे ‘गंगा ॲक्शि पॅ्ि’, अराथात ‘गॅप’. ही 
योजिा १९८६ मध्ये सुरू झाली. या योजिेवर २००० पयांत म्हणजे १४ वषाांत ९०० कोटी 
रुपये खचथा करणात आले. सरकारी भाषेत खचथा पूणथा झाल्ाचा अरथा होतो, काम पूणथा होणे. 
परंतु, २०००चा ‘केन्द्रीय नियंरिक व महालेखाकार’चा अहवालच सांगतो की, या योजिेत 
संसाधिांचा प्रचंड दरुुपयोग व अपव्य झाला आहे.

सरकारिे या योजिेचा दसुरा टप्पा १९९३ला सुरू केला, ज्ाला दोि वषाांिीच ‘राष्टट् ीय 
िदी संरक्षण योजिा’ असे िाव नदले गेले. ज्ा उपाययोजिा गंगेला स्वच्छ करू शकल्ा 
िव्त्ा, तश्याच उपाययोजिा काही इतर िद्यांकरताही हळूहळू आखल्ा जाऊ लागल्ा. 

गोदी में खेलती हैं, 
जजसकी हजारों 
नाजलयां!
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‘गॅप’च्ा पनहल्ा दोि टप्प्ांअखेर २,३०० कोटी रुपये मलनिस्ारण प्रनकया संयंरिे 
उभारणासारख्ा कामातच खचथा झाले. नकत्ेक हजार कोटी रुपयांच्ा या योजिेत पैसे खचथा 
करणाची घाई नदसूि येते, िदीवर त्ाचा काहीएक पररणाम झालेला नदसत िाही. शहरी 
लोकवस्तीतूि निघालेले मल-मूरि व तेरील गटारांमधूि वाहणारे मैलापाणी हेच िद्यांच्ा 
प्रदषूणाचे प्रमुख कारण ठरत आहे. गंगेलगतच्ा शहरांिी सरकारी योजिांच्ा िावाखाली 
त्ामधील धि तेवढे पचवले. अजूिही ही शहरे आपले दाररद्र्य धुऊि टाकणाच्ा पुढच्ा 
संधीच्ा प्रतीक्षेत आहेत.

कािपूर, अलाहाबाद व वाराणसी या तीि शहरांकडे आता आपण बघूया. नतन्ी 
शहरांत मलनिस्ारण प्रनकया संयंरिे आहेत. गंगा स्वच्छ करणासाठी ही नतन्ी शहरे अशी 
आणखी संयंरिे लावू इव्च्छतात. पण या शहरांतील ७१ ते ८४ टके् लोकवस्तांमध्ये गटारे व 
िाल्ा िाहीतच. घरांमधूि मैलापाणी संयंरिांपयांत कसे पोहोचवायचे हे कुणालाच ठाऊक 
िाही. योजिा असतील, पैसे असतील, तर खचाथाचे कल्पक मागथा शहरे शोधतातच. पण 
त्ामुळे िद्या स्वच्छ होत िाहीत.

अशीच एक अवघड िावाची योजिा २००५ मध्ये सुरू झाली. त्ा योजिेचे िाव 
‘जवाहरलाल िेहरू राष्टट् ीय शहरी िवीकरण नमशि’. या योजिेच्ा अंतगथात, िगरपाचलकांिा 
जी कामे स्वतःच्ा पैशािे वा राज् सरकारच्ा मदतीिे करणे शक् िव्ते, त्ा कामांसाठी 
केन्द्र सरकारकडूि आचरथाक साहाय्य त्ा घेऊ शकत होत्ा. माचथा २०१२ला याचा पनहला 
टप्पा पूणथा होईपयांत यावर ६० हजार कोटी रुपये खचथा झाले होते. या योजिेत इतर शहरी 
सोयीपं्रमाणे मलनिस्ारण प्रनकया संयंरिांसाठी तरतूद होती. परंतु, योजिेचा पुष्कळ जास्त 
निधी हा पेयजल पुरवठ्ावरच खचथा झाला, असे या नमशिवर काम करणाऱयांचे म्हणणे 

आहे. या भल्ामोठ्ा योजिेत जलस्ोतांत 
सुधार करणासाठी व मैलापाणी शुद्धीकरणाच्ा 
साधिांसाठी खचथा करणास खरे तर भरपूर 
वाव होता; पण तसे झाले िाही. २०१४ मध्ये 
िवनिवाथाचचत सरकारिे ही योजिाच बंद केली. 
त्ाऐवजी आणखी अवघड िावाची एक योजिा 
घोनषत केली: ‘अटल िवीकरण व शहरी 
पररवतथाि नमशि’.

सरकारी कायथाकम ‘असर’कारी म्हणजे 
पररणामकारक समजले जात िाहीत. 
सरकार निनवदाधाररत काम करते. निनवदेत 
कामाबद्दलच्ा अपेक्षा िमूद असतात आचण 
कमीत कमी दर भरणाऱयास काम नदले जाते. 

जपानमध्े ज्ा इमारतदी वा भवने 
गटारांना जोडलेलदी नसतात, त्या 
हठकाणदी लिान संयंत्रे लावलदी 
जातात. त्यांना ‘जोकासो’ म्हणतात. 
जोकासो अततशय काय्वक्षम असून 
त्यांतून स्वच्छ केले गेलेले पाणदी 
नद्ांना, तलावांना वा भूजलाला 
प्रिपू्षत करत नािदी.
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यात सरकार व निनवदा भरणारा या दोन्ी पक्षांिा एकनरितपणे सवाथाचधक योग्य पद्धत 
शोधणाची संधी िसते. आपले आवेदि सवाांत कमी दराचे असावे, यासाठी निनवदा 
भरणारे लोक अिेक तडजोडी करतात. त्ाचे पररणाम काम पूणथा झाल्ावर प्रकषाथािे नदसूि 
येतात. आता तर खुद्द सरकारे खाजगी क्षेरिाबरोबर कामे करणाबाबत उत्सुक नदसतात. 
सध्या ‘गंगा स्वच्छता मोनहमे’त पंजाबचे बाबा बलवीर चसंह सीचंेवाल यांचे िाव वारंवार 
घेतले जात आहे. त्ांिी २००० साली एका सामाचजक अचभयािाची सुरुवात केली होती. 
कालीवेई िामक एका छोट्ा िदीच्ा स्वच्छतेकरता! १६० नकलोमीटर लांबीच्ा या िदीचे 
शीख धमाथात फार महत् आहे. गुरुिािक देव १४ वषगे नहच्ा काठावर रानहले होते आचण 
तेरेच त्ांिा नदव्जािप्राप्ती झाली होती.

काही वषाांतच बाबा सीचंेवाल यांिी गावकऱयांच्ा व सरकारी नवभागांच्ा सहयोगािे 
िदीच्ा स्वच्छतेचे कायथा करूि दाखवले. त्ांिी केलेल्ा आवाहिांिा नमळालेल्ा 
लोकप्रनतसादात त्ांच्ा सामाचजक प्रभावाचे दशथाि आजही होते. त्ांच्ा एका हाकेवर 
कारसेवा करणासाठी मोठ्ा संख्ेिे लोक धावूि येतात. इतकेच िवे्, तर अमेररकेत, 
कॅिडात थिानयक झालेल्ा शीखांिी देखील या कामासाठी भरपूर साधिसामुग्री पाठवली 
आहे. सरकारात आजकाल सीचंेवाल-मॉडेल चचगेत आहे. पण ज्ाच्ा आधारावर बाबा 
सीचंेवाल यांिी सामान् लोकांिा कालीवेई िदीशी पुिश्च जोडले, तो सामाचजक प्रभाव 
सरकारी योजिांमध्ये कसा नदसणार?

सगळी जवाबदारी सरकारवर टाकणे कदाचचत अयोग्य होईल. गटारव्वथिेच्ा 
मुळातच काही उचणवा आहेत. संयंरिांपयांत मैलापाणी पोहोचवणेसुद्धा खचचथाक आहे. 
एका अंदाजािुसार मैलापाणी स्वच्छतेवर होणाऱया एकूण गुं तवणुकीच्ा ८० टके् पैसा 
िाल्ा बांधणावर, मैलापाणी ढकलणासाठी लागणाऱया पंपांवर, वीज-नबले भरणावर 
आचण इतर देखरेखीवंर खचथा होतो. या संयंरिाला लागणारी वीज आचण याला िीट चालवू 
शकणारे प्रचशचक्षत कामगार उपलब्ध व्ावेत, ही अपेक्षा असते; पण आपल्ा शहरांमध्ये 
साधारणतः या दोन्ीची कमतरता असते.

गटारव्वथिेला फार पाणी लागते. जागोजागीच्ा शौचालयांतूि मल-मूरि वाहूि 
िेणासाठी लागणारे इतके पाणी येणार कुठूि? आचण तेही वषथाभर? आपल्ा देशात 
पडणाऱया एकूण पावसाच्ा पाणापैकी ७० ते ९० टके् पाणी तर मान्सूिच्ा तीि 
मनहन्ांतच पडते. चशवाय इतके मैलापाणी स्वच्छ करणारी संयंरिे लावणाएवढी जमीि 
शहरांमध्ये आहे कुठे? जमीि नमळाली तरी ही संयंरिे बिवणासाठी व ती निनवथाघ्नपणे 
चालवणासाठी लागणारा निधी येणार कुठूि?

आधुनिक शहर रचिेत गटारे अनिवायथा केली तरीही मल-मूरि हटवणाची ही पद्धत 
अनतशय कृनरिम आहे. चजतके जास्त मैलापाणी जमा होत जाते, नततके त्ाला स्वच्छ करणे 
अचधकाचधक कठीण व खचचथाक होत जाते. फलश-शौचालयांमधूि निघणारे पाणी स्वच्छ 

गोदी में खेलती हैं, 
जजसकी हजारों 
नाजलयां!
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करणाचा आणखी एक व्वहायथा उपाय आहे. तो म्हणजे, मैलापाणी पुढे ढकलणाआधी, 
उगमाच्ा नठकाणीच स्वच्छ करणे! यामुळे अिेक खचथा वाचू शकतात. हे अशक् िाही. 
नकतीतरी देशांिी हे करूि दाखवले आहे.

जपािचे िाव यात प्रामुख्ािे घेता येते. येरे बहुतांश भागांत मैलापाणी स्वच्छ 
करणासाठी मोठमोठी संयंरिे लावली आहेत. पण या देशाच्ा एक-पंचमांश भागातील 
मैलापाणी स्वच्छ करणाचे काम लहाि-लहाि संयंरिांच्ा मदतीिेच केले जाते. नवशेषतः 
२० हजारांहूि कमी लोकसंख्ेच्ा वस्तांमध्ये! या लहाि संयंरिांिा ‘जोकासो’ म्हणतात. 
आकारािे छोट्ा गाडीएवढी वा पाणाच्ा टाकीएवढी असलेली ही संयंरिे कुठल्ाही 
इमारतीलगत वा नतच्ा तळघरातही लावली जाऊ शकतात. ही संयंरिे जपािमध्ये गेल्ा 
४० वषाांपासूि वापरली जात असूि, ती अनतशय कायथाक्षम ठरली आहेत. एका सदनिकेतूि 
वा एका वस्तीतूि निघणारे मैलापाणी गटारांत सोडणापूववी या संयंरिाच्ा मदतीिे स्वच्छ 
केले जाते. त्ामुळे दगुांधही उरत िाही. या संयंरिांतूि निघालेल्ा पाणाचे वेळोवेळी 
परीक्षण करूि संयंरिांची कायथाक्षमता निचश्चत केली जाते.

इमारतीचंे मालक ही संयंरिे स्वखचाथािे बसवतात. सरकार त्ासाठी ४०-९० टके् अिुदाि 
देते. काही संयंरिे थिानिक प्रशासिाकडूि चालवली जातात. जपाि हा संपन्न देश असूि, 
प्रत्ेक नठकाणी गटारे बांधणाचा खचथा उचलणाची ताकद बाळगतो. तरी त्ािे तसे केलेले 
िाही. चशवाय जपािमधील बहुतेक भाग पहाडी आहे आचण तेरे वेळोवेळी भूकंपही होत 
असतात. अश्या पररव्थितीत मैलापाणी एकरि करूि गटारांत वाहूि िेणे आचण िंतर त्ावर 
प्रनकया करणे प्रत्ेक नठकाणी व्वहायथा िाही. त्ामुळे काही भागांत मैलापाणावरील 
प्रनकया त्ाच्ा उगमाशीच करणात येते.

या संयंरिांची कायथापद्धत मोठ्ा कारखान्ांहूि रोडी वेगळी असते. डी.आर.डी.ओ.िे 
बिवलेल्ा बायोडायजेस्टरसारखेच जोकासोदेखील ऑव्क्जिनवरनहत वातावरणात जगू 
शकणाऱया जीवाणूंच्ा आधारे चालतात. अंधाऱया व बंद जागेत निवासासाठी योग्य जागा 
नमळाली, तर हे जीवाणू जोमािे वाढतात. संयंरिांमध्ये लावलेल्ा चाळणा व लहाि-
मोठे दगड ठेवूि बिवलेले कप्पे त्ा जीवाणूंसाठी आदशथा निवास असतो. निवासाच्ा 
आजूबाजूिे वाहणाऱया पाणातील मलाच्ा कणांिा हे जीवाणू आपले भोजि बिवतात. 
पण हे जीवाणू येतात कुठूि? काही तर आपल्ा पोटातूि, मलाबरोबरच आलेले असतात, 
तर काही या अंधाऱया, ऑव्क्जिनवरनहत वातावरणात सहज प्रगट होतात.

आपल्ाकडे या प्रकारे मैलापाणी स्वच्छ करणारी डी.आर.डी.ओ. ही एकमेव संथिा 
िाही. काही इतर संथिादेखील अशी छोटी-छोटी संयंरिे बिवत आहेत. यांत नवजेची गरज 
िसते, तसेच यांच्ासाठी जागादेखील फार रोडी लागते. साहचजकच मोठ्ा संयंरिांच्ा 
तुलिेत गुं तवणूकसुद्धा कमी असते. या वाजवी दरातील व्वथिेचे महागडे इंग्रजी िाव आहे 
‘नडसेटिट्लाईजड वेस्ट वॉटर नटट्टमेटि चसस्टीम’, अराथात ‘नडवॉट्स’! मराठीत त्ाचे भाषांतर 
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‘नवकेन्द्रीकृत मैलापाणी स्वच्छता प्रनकया व्वथिा’ असे काहीसे व्क्ष्ट होईल. जोवर 
यासाठी काही सोपे व व्वहायथा िाव सुचत िाही, तोवर ’नडवॉट्स’च ठीक आहे. यावर काम 
करणाऱया संथिांमध्ये बंगळुरूच्ा सी.डी.डी.चे (कन्सॉनटथायम फॉर नडवॉट्स नडव्स्मीिेशि 
सोसायटी) िाव अग्रणी आहे. नडवॉट्स व्वथिा समजूि घेणासाठी या संथिेिे नतच्ा 
कायाथालयातील एका भागात एक आकषथाक प्रदशथाि लावले आहे. सी.डी.डी. काही अन् 
संथिांच्ा सोबतीिे काम करतेच. चशवाय नडवॉट्स संयंरिे बिवणासाठी त्ांिी आपल्ा 
कायाथालयालगत एक कारखािासुद्धा उभारला आहे. या संयंरिांिा येरूिच टट्कमध्ये चढवूि 
देशभरात कुठेही पाठवता येते.

सी.डी.डी.िे १५०हूि अचधक जागी स्वतः व ३५०हूि अचधक जागी सहयोगी संथिांच्ा 
मदतीिे अशी संयंरिे लावली आहेत. यातील काही नठकाणी 
प्रनकयेिंतरच्ा पाणाचे परीक्षण केल्ावर ते पाणी शुद्ध 
असल्ाचे आढळले. काही नठकाणी अनतशय आदशथा असे 
पररणाम नमळत आहेत; तर काही नठकाणचे प्रयोग नततकेसे 
यशस्वी झालेले नदसत िाहीत. प्रत्ेक िव्ा संयंरिाबरोबर काम 
करणाऱयांचा अिुभव प्रगल्भ होत चालला आहे. सी.डी.डी. 
एक सामाचजक संथिा असली तरीही, पाणी स्वच्छ करणाला 
एक व्ावसानयक रूप देणाचा नतचा प्रयत्न आहे. तसे झाल्ास 
यासाठी कुठल्ाही अिुदािाची वा मदतीची गरज भासणार 
िाही. मैलापाणी तयार करणारेच त्ाच्ा शुद्धीकरणासाठी 
लागणारा खचथा उचलतील. ती जवाबदारी िगरपाचलका वा 
सरकारांवर पडणार िाही. चशवाय, नडवॉट्स पद्धतीिे मैलापाणी स्वच्छ करणाचा चंग 
बांधणाऱयांची उपजीनवकाही यातूि होऊ शकेल.

देशातील अिेक भागांत छोट्ा-छोट्ा कंपन्ा व रसायिशास्त्रज असेच प्रयत्न करत 
आहेत. अचधक त्वरेिे मैलापाणी स्वच्छ करू शकतील, अशी रसायिे शोधली जात 
आहेत. मैलापाणी शुद्धीकरणात अिेकांिा िफा नदसतो आहे. हा व्ापार वाढला; तर 
जलस्ोतांसाठी ते एक वरदाि ठरेल. परंतु, िव्ािे सुरू झालेला हा व्ापार नततका स्वच्छ 
िाही, चजतका सकृतदशथािी नदसतो.

बाजारात नवकले जाणारे उपाय जीवाणूंच्ा मदतीवर वा काही रासायनिक प्रनकयांवर 
आधारलेले आहेत. त्ामागचे नवजाि जगजाहीर आहे. या व्ापारात असलेले पुष्कळ लोक 
त्ांच्ाकडील जीवाणू व रसायिे वैचशष्ट्यपूणथा असल्ाचा आचण त्ांच्ाजवळील तोडगा 
म्हणजे जादचू असल्ाचा दावा करतात. मैलापाणी सवाथाचधक वेगािे, सवाथाचधक स्वच्छ 
करणारी साधिे त्ांच्ाचशवाय इतर कुणाकडेच िसल्ाचाही त्ांचा दावा असतो. त्ांच्ा 
या उपायांमागची तथ्े कुठलीच कंपिी वा ते उपाय नवकणारे ठेकेदार सावथाजनिक करत 

बाजारात नवकले जािारे उपाय कुिा 
जीवािूंच्ा मदतीवर वा काही रासायननक 
प्रत्रियांच्ा साह्ावर आधारलेले असतात. 
त्यामागचे वैज्ाननक जसद्धांत जगजाहीर 
आहेत. तरीसुद्धा पुष्ळ लोक त्यांच्ाकडील 
जीवािू व रसायने वैजशष्ट्यपूि्ज असल्ाचा 
आणि त्यांच्ाजवळील तोडग्यात नवशेष जाद ू
असल्ाचा दावा करतात.

गोदी में खेलती हैं, 
जजसकी हजारों 
नाजलयां!
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िाहीत. प्रत्ेकािे आपापले उपाय पेटंट करूि घेतले आहेत. ते आपापल्ा कायथापद्धतीला 
अतं्त गोपिीय ठेवू इव्च्छतात, जेणेकरूि त्ांच्ा शोधाचा लाभ प्रनतस्पधवी उचलू शकणार 
िाहीत. या सगळया चढाओढीत मैलापाणी स्वच्छतेचे िविवीि व सोपे प्रयोग सवथारि 
पोहोचणाऐवजी त्ांच्ा-त्ांच्ा खड्ड्ांमध्ये पडूि सडत आहेत.

या व्ावसानयक स्पधगेमुळे व गोपिीयतेमुळे आपले आणखी एक िुकसाि होते आहे. 
यांपैकी कुठली पद्धत योग्य आहे व कुठली निकामी, हे समजणे कठीण झाले आहे. 
प्रत्ेकाचेच दावे मोठे आहेत. त्ा दाव्ांचे परीक्षण वा शास्त्रीय नवश्ेषण होत िाही. 
नकत्ेक लोक त्ांच्ाजवळील जादिूे मैलापाणी स्वच्छ होणाची आश्ासिे देतात आचण 
कमाईही करूि घेतात. कुणी व्नक्तगत पातळीवर मैलापाणी स्वच्छ करू इव्च्छत असेल, 
तर यांपैकी कुठल्ाही व्ापाऱयाकडूि त्ाला उपयुक्त मानहती नमळत िाही. कुणाचे 
उत्पादि नवकत घ्ायचे हे लॉटरी नवकत घेणासारखेच झाले आहे. लागली तर ठीक, 
िाहीतर रामराम. कोणतीही अशी सनमती वा आयोग िाही, जो या िव्ा व्वसायाचे 
मापदंड ठरवील आचण बाजारात नवकल्ा जाणाऱया उत्पादिांचे व त्ामागील जादईू 
दाव्ांचे योग्य परीक्षण करूि त्ांिा मान्ता देईल.

काही शहरांमध्ये मैलापाणाचा आणखी एक उपयोग होतो. परंतु, त्ाचे पररणाम 
अजूि िीटसे ठाऊक िाहीत. मैलापाणी शेतांमध्ये उवथारकांच्ा रूपात तसेच चसंचिासाठी 
वापरणात येते, नवशेषकरूि भाजीपाल्ाच्ा शेतीत. अिेक शहरांलगतच्ा शेतांमध्ये 
हे नदसते. एका दृष्टीिे हे योग्यच आहे, कारण मैलापाणात भरपूर उवथारके असतात. 
ती जनमिीत जाणे व शेतीसाठी कामी येणे याहूि चांगले ते काय? पण शहरांमधूि येत 
असलेल्ा मल-मूरिात उवथारकांचशवाय इतरही काही घटक असतात. जसे रोगाणू, नवषारी 
पदारथा आचण पाऱयासारखे व चशशासारखे जड धातू, तऱहेतऱहेची कीटकिाशके, औषधे, 
रसायिे इत्ानद. त्ांचे नपकांवर होणारे पररणाम अजूि िीटसे समजलेले िाहीत.

मैलापाणाचे जग अजािावर व अनवचारावर चालते आहे. पावसाचा देव पुरंदर, पण 
मैलापाणाचा कुठलाच देव आपल्ाकडे िाही. खूप पाणी वापरणे व खूप सारे मैलापाणी 
निमाथाण करणे हे गेल्ा काही दशकांत आम्ही वेगािे चशकलो. पण इतक्ा मैलापाणाचे 
काय करायचे, ते आम्हांला माहीत िाही. तऱहेतऱहेच्ा िाल्ा व प्रणाली उदयाला येत 
आहेत. यात कुठे असंमजसपणा आहे, कुठे स्पष्टपणे िुकसाि नदसत आहे; तर कुठे िफ्ाची 
आशा. आदशथा अशी कुठली व्वथिा आहे का? असे कुठले शहर आहे का, जे आपले 
मैलापाणी अचधक चांगल्ा पद्धतीिे शुद्ध करते? नकंवा एखाद्या शहराकडे मैलापाणाचा 
धोका टाळणाचा वाजवी व काळाच्ा कसोटीवर उतरलेला उपाय आहे का?

चला, राजधािी एकस्पेस पकडूि आता नदल्ीहूि कोलकात्ाला जाऊया.
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इतर काही मोठ्ा शहरांसारखेच कोलकातादेखील एका मोठ्ा िदीकाठी वसले आहे, ती 
म्हणजे हुगळी िदी. ही गंगेचीच एक शाखा आहे. कोलकात्ामधील हुगळी इतर शहरांतील 
िद्यांसारखी एकाच नदशेिे वाहत िाही. हुगळी ही भरतीची िदी आहे आचण बंगालच्ा 
उपसागरापासूि िदीमुखाचे अंतर १४० नकलोमीटर आहे. समुद्र दररोज भरतीच्ा वेळी 
िदीचे पाणी कोलकात्ापयांत मागे ढकलतो. भरतीच्ा व ओहोटीच्ा दरम्ाि एका 
नदवसातच नहच्ा पाणाची पातळी नकतीतरी फूट खाली-वर होत असते.

शहराच्ा पचश्चम भागातूि वाहणाऱया हुगळी िदीत आपले मैलापाणी सोडूि देऊि 
कोलकाता इतर शहरांप्रमाणे ते नवस्मरणात टाकू शकत िाही. कारण, खाली समुद्राकडे 
वाहूि ि जाता, भरतीबरोबर ते पाणी पुन्ा शहरातच परतले तर काय? तरीही शहरातील 
एकूण मैलापाणाचा एक छोटासा भाग हुगळीत सोडला जातो, तोदेखील लपूि-छपूि. 
पररणामी, कोलकात्ातील हुगळी नततकी प्रदनूषत िाही, चजतकी नदल्ीतील यमुिा वा 
कािपुरातील गंगा. पण मोठ्ा शहरांिा आपले मैलापाणी नवसचजथात करायला एक तरी 
िदी हवीच असते. मग कोलकात्ाचे मैलापाणी अखेरीस जाते कुठे?

हुगळीच्ा नवरुद्ध नदशेला, शहराच्ा पूवथा भागातूि वाहणाऱया कुल्टीगंग िावाच्ा एका 
छोट्ा िदीत ते सोडले जाते. पण िदीत पोहोचणापूववी मैलापाणाच्ा मोठ्ा भागावर 
शुद्धतेची प्रनकया झालेली असते. त्ामुळे, शहरातूि निघतािा मैलापाणी चजतके दनूषत 
असते, नततके ते कुल्टीगंगेत नमसळतािा िसते. मैलापाणी स्वच्छतेच्ा येरील पद्धती 

मैलापाण्ाचे 
सोनेरी सत्य
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मारि इतर शहरांहूि निराळया आहेत. ३० हजार एकर पररसरात पसरलेली शेती व तलाव 
कोलकात्ाच्ा एकूण मैलापाणाचा दोि-तृतीयांश भाग स्वच्छ करतो. इतकेच िवे्, तर 
मैलापाणात मासे, भाज्ा व भात नपकवूि हजारो लोकांिा रोजगारही नमळवूि देतो.

असे होणाचे कारण आहे, येरील अद्तु व आगळीवेगळी भौगोचलक रचिा. हे 
वेगळेपण गंगेच्ा मुखाशी चालणाऱया माती-पाणी यांच्ा िैसनगथाक खेळामुळे लाभले 
आहे. गंगेचा नवशाल प्रवाह बंगालच्ा उपसागरात नवसचजथात होणाची हीच ती जागा! 
परंतु, हा संगम केवळ गंगा व बंगालचा उपसागर यांच्ामधला िाही. नकतीतरी छोट्ा-
मोठ्ा िद्या गंगेस नमळूि नहमालयाची माती गाळाच्ा स्वरूपात याच नठकाणी जमा करत 
आल्ा आहेत. त्ामुळे जणू काही नहमालय या नठकाणी समुद्राची भेट घेतो आहे. या 
गाळामुळे येरील जनमिीची पातळी उंचावली आहे. अन्रा बंगालच्ा उपसागरातूि या 
िद्यांच्ा मागाथािे समुद्र आत चशरला असता. गंगा व चसंधू यांसारख्ा िद्यांिी नहमालयातूि 
गाळ आणला िसता, तर समुद्रािे उत्र भारताचे मैदािी प्रदेश कधीच व्ापले असते. 
आचण असे झाले असते, तर भारत नहन्ी महासागरातील एक बेट बिूि रानहला असता. 
असा आहे माती-पाणी यांचा रंगलेला हा खेळ!

िुगळी निदीच्ा काठी वसलेल्या 
कोलकात्याच्ा पूववेला एकेकाळी 
तवद्ाधरी नावाचदी एक मोठी निदी 
वाित िोतदी. आजपासून २,३०० 
वषषांपूववी तवद्ाधरीच्ा काठी 
चंद्रकेतुगढ नावाचे मौय्वकालदीन 
शिर वसले िोते. आज तेथे 
साधारणतः ३० िजार एकरात 
पसरलेल्या पाणथळ भूमदीत 
कोलकात्यामधून येणाऱया एकूण 
मैलापाण्ात मासे, भाज्ा व भात 
प्पकवला जातो.
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आज जेरे कोलकाता शहर वसले आहे, तेरील भूगोल बदलणाची सुरुवात साधारणतः 
६०० वषाांपूववी झाली. गाळाच्ा व पाणाच्ा बदलत्ा प्रवाहामुळे गंगेचे पुष्कळसे पाणी 
नतच्ा पचश्चमी शाखेच्ा म्हणजे पद्ा िदीच्ा नदशेिे जाऊ लागले. हुगळी िदीत तर पाणी 
येत रानहले; पण नतच्ा पूवगेकडील िद्यांचे प्रवाह आटू लागले. मुळात पाणीच कमी वाहत 
असल्ामुळे गाळाचे प्रमाणही कमी होऊ लागले. पररणामी, पचश्चमेकडील हुगळीच्ा 
पारिालगतची जनमिीची उंची गाळ साचत रानहल्ािे वाढत रानहली. पण कोलकात्ाचा 
पूवथा भाग तुलिेिे सखल रानहला. त्ामुळे वायव्ेकडूि (उत्र पचश्चम) आग्नेयेकडे (दचक्षण 
पूवथा) उतार तयार झाला.

हुगळीच्ा पूवथा नकिाऱयावर तीि गावे वसली होती - सूतािुती, गोनवंदपूर व काचलकाता. 
१६९० मध्ये ईस्ट इंनडया कंपिीची जहाजे सूतािुतीच्ा तीराला लागली होती. काही वषाांतच 
कंपिीिे तेरे आपले वचथास्व प्रथिानपत केले व तेरील जमीिदारांकडूि त्ा जनमिीचा पट्ा 
नमळवला. काचलकाता गावात थिायी वसाहत िसल्ािे कंपिीिे तेरे आपला नकल्ा 
बांधला. पुढे जाऊि काचलकाता िावावरूिच कोलकाता हे िाव पडले.

कोलकाता वसले त्ाच काळात शहराच्ा पूवगेला खाऱया पाणाची नवशाल दलदल 
होती, चजला इंग्रजीत ‘सॉल्ट लेक’ म्हटले जाई. १९५०च्ा दशकात या दलदलीचा 
उत्रेकडील भाग बुजवूि तेरे ‘सॉल्ट लेक चसटी’ व ‘सॉल्ट लेक से्टनडयम’ बिवले गेले. 
ही दलदल पसरणाची सुरुवात पंधराव्ा शतकात झाली होती. गंगेच्ा प्रवाहाची नदशा 
बदलल्ािे येरे गोडा पाणाची कमतरता निमाथाण झाली. समुद्राच्ा पाणािे मोकळी 
जागा भरूि ही दलदल तयार झाली. ही जागा खाऱया पाणातील माशांसाठी, पक्ष्यांसाठी 
व डासांसाठी आदशथा होती. मलेररयाच्ा भीतीिे इंग्रजांिी आपल्ा वस्ता दलदलीपासूि 
दरू वसवल्ा. कालांतरािे या भागात कोळी जमातीचे लोक येऊ लागले.

शहर वसवले त्ावेळी त्ाचे मैलापाणी हुगळीत जात होते आचण नपणाचे पाणीदेखील 
हुगळीतूिच येत होते. १८०३ पयांत शहरातील गटारे हुगळीतच सोडली जात होती. त्ामुळे 
जलस्ोत प्रदनूषत होत होते. शहर वाढत गेले आचण एक नवकाळ समस्ा समोर आली. 
ती समस्ा होती, पावसाळयात पुरामुळे हुगळीत सोडले जाणारे गटाराचे पाणी उलट्ा 
नदशेिे वाहणाची!

ईस्ट इंनडया कंपिीिे िवी गटारे बांधणाचा निणथाय घेतला. त्ा गटारांिा पचश्चम 
भागातूि वाहणाऱया हुगळी िदीत ि सोडता उतारावरूि वाहूि िेत नवरुद्ध नदशेच्ा माटला 
िदीत सोडले जाई. माटला िदी ‘सॉल्ट लेक’ भागातील दलदलीच्ा दचक्षणेकडूि वाहत 
नवद्याधरी िदीला नमळत असे. नवद्याधरी पुढे सुं दरबिमागगे बंगालच्ा उपसागराला नमळत 
असे. कोलकात्ाचे मैलापाणी या िद्यांमध्ये सोडणाच्ा योजिेवर १८१० मध्ये काम सुरू 
झाले. याचा पनहला टप्पा ७५ वषाांिी, १८८५ मध्ये पूणथा झाला. त्ाअंतगथात अिेक प्रकारचे 
िाले व कालवे बिले. िवीि तंरिजाि वापरूि ‘स्ुसगेट’ही बिले.

मैलापाण्ाचे 
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या कामांचा दोन्ी छोट्ा िद्यांवर वाईट पररणाम झाला. नवद्याधरी ही एकेकाळी 
मोठी िदी होती. आजपासूि २,३०० वषाांपूववी नवद्याधरीच्ा काठी चंद्रकेतुगढ िावाचे 
मौयथाकालीि शहर वसले होते. गंगेचा एक मोठा प्रवाह हुगळी सोडूि पद्ा िदीच्ा नदशेिे 
वाहू लागला, तेव्ापासूिच नवद्याधरीचे पाणी कमी होत गेले. हळूहळू लोकांिी पावसाळी 
पाणाचे मागथा बुजवूि त्ावर वस्ती करायला सुरुवात केली. त्ामुळे िदीत वाहूि येणाऱया 
पावसाळी पाणाचे प्रमाण कमी होऊ लागले. माती-पाणी यांचा खेळ संपू लागल्ािे 
िदीच्ा मुखाशी असलेली अरंुद खाडीसुद्धा बुजत गेली आचण भरतीचे पाणी आत चशरणे 
बंद झाले. आता िदीत केवळ मैलापाणी व मलबा साचू लागला होता. १९२८ उजाडेपयांत 
तर नवद्याधरीस ‘मृतिदी’ म्हणूि घोनषत करणात आले होते. संपूणथापणे कोरडा झालेल्ा 
या िदीत मैलापाणाला पुढे ढकलू शकेल इतकाही प्रवाह उरला िव्ता.

खाऱया पाणाच्ा कमतरतेमुळे या िद्यांच्ा उत्रेकडील व कोलकात्ाच्ा पूवगेकडील 
दलदलीचा प्रदेशदेखील उजाड होत चालला होता. खाऱया पाणात जगू शकणारे मासे 
लुप्त होत होते. पण खारे पाणी कमी झाल्ामुळे तेरील जीवि संपले िाही. पावसाचे 
पाणी रोडा-फार प्रमाणात साठत होतेच. त्ात हळूहळू गोडा पाणात जगू शकणारे 
मासे जन्ाला आले. मग मासे पकडणारी कोळी जमातही येरे निवासाला आली. 
मत्स्यपालिासाठी हे कोळी काही नठकाणी उरळ पाणाच्ा टाक्ा बिवत होते. या 
टाक्ांिा बंगाली भाषेत ‘भेरी’ असे म्हणतात.

गटारातील मैलापाणी ठरानवक प्रमाणात भेरीमंध्ये सोडल्ास मासे वेगािे वाढतात हे 
येरील कोळयांिा कधी व कसे समजले हे िीटसे सांगता येणार िाही. १९२९ मध्ये त्ांच्ा 
ते लक्षात आले असावे असे काही संकेत नमळतात. येरूि ही मानहती इतर कोळयांकडे 
कशी पोहोचली, हे सांगणे कठीण आहे. पण १५ वषाांच्ा आतच येरे एका वेगळया 
पद्धतीिे मत्स्यपालि होऊ लागले होते. ही केवळ निसगाथाची कृपा िव्ती. मैलापाणी 
ज्ा कालव्ामागगे या भेरीपंयांत पोहोचत होते, तो तयार करूि घेणाचे काम कोलकाता 
महािगरपाचलकेतील मुख् अचभयंता बीरेंद्रिार डे यांिी १९४० मध्ये केले होते.

मत्स्यपालिातील मैलापाणाच्ा उपयोगाबद्दलची मानहती बीरेंद्रिार यांिा होती 
की िाही हे तर ठाऊक िाही. पण मलाच्ा निकासासाठी त्ांिी आखलेली योजिा 
१९४५ मध्ये पूणथा झाली होती. त्ांिी बांधलेला कालवा रेट आग्नेयेस (दचक्षण पूवथा) 
जाऊि नवद्याधरीस नमळणाऐवजी पूवगेकडील कुल्टीगंगला नमळत होता. पण तो िदीला 
नमळणाच्ा अगोदरच एक स्ुसगेट बिवूि त्ांिी मैलापाणाची पातळी तशीच उंच 
केली, जशी कुठल्ाही धरणात पाणाची पातळी उंचावली जाते. या धरणाचे दरवाजे 
म्हणजेच स्ुसगेट उघडूि मैलापाणी एका कालव्ात ओतूि गुरुत्वाकषथाणाच्ा आधारे 
हव्ा त्ा नदशेिे पाठवता येणे शक् होते. यात िा कुठल्ा पंपाची गरज होती, िा नवजेची, 
िा नवजेवर चालणाऱया मोटारीची.
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यािंतर खाऱया पाणाच्ा या दलदलीच्ा प्रदेशावर कोळयांच्ा भेरी पसरू लागल्ा. 
भेरीतंूि निघालेल्ा पाणािे धािाचे चसंचि होऊ लागले. संपूणथा पररसर जलमय व 
अनतशय सुपीक झाला. बीरेंद्रिार यांच्ा योजिेत मलनिस्ारण प्रनकया संयंरिदेखील 
होते, जे ‘बािताला’ या गावात लावले गेले. पण त्ाचा वापर खूपच कमी झाला. कारण 
शहरांिी घृणाभाविेिे गटारात सोडलेले मैलापाणी हे माशांसाठी व कोळी लोकांसाठी 
उपयुक्त ठरत होते. शेवटी मल हा आपण खाल्ेल्ा स्वानदष् अन्नाचेच काही तासांिी 
झालेले रूपांतर असतो. आपण खाल्ेले अन्न आपल्ा शरीरातूि बाहेर पडल्ावर इतर 
कुणाचेतरी खाद्य बिते.

कोलकात्ाच्ा पूवथा भागातील कोळयांिा व शेतकऱयांिा फार पूववीच हे समजले होते. 
पुस्तकातूि वा चशक्षणातूि िवे्, तर व्वहारातूि व जगणातूि! अिेक वषाांच्ा प्रयोगांतूि 
त्ांिी मैलापाणाच्ा उपयुक्ततेचे असे काही मागथा शोधले, जे वैजानिक दृनष्टकोिातूि 
समजूि घेणे अनतशय अवघड आहे. या भेरीमंध्ये एक वैचशष्ट्यपूणथा नवश् आहे, ज्ात अिेक 
लीला घडत असतात. या लीलांमध्ये नवनवध पारिेही सहभागी 
असतात. मल-मूरिािे युक्त कोलकात्ाचे मैलापाणी या करेचा 
केवळ आरंभनबंद ूआहे.

कोळी लोक पावसाळी पाणात हे मलनमचरित पाणी 
नमसळूि ३-४ फूट खोल भेरीमंध्ये सोडतात. या भेरी निव्वळ 
पाणाच्ा टाक्ा िाहीत. शेकडो एकर जनमिीवर पसरलेल्ा 
पाणाच्ा या पृष्भागाला एक मोठे सौरपटल म्हणता येईल. 
हे कुणा सरकाराच्ा कुणा ‘िवीि आचण िूतिीकरणक्षम ऊजाथा 
मंरिालया’िे बिवलेले िाही. तसेच या सौरऊजगेच्ा क्षमतेचे 
मोजमापही कुणी करू शकलेले िाही.

सूयथाप्रकाश, उष्णता व व्थिर पाणी यांमुळे निमाथाण झालेल्ा 
नवचशष्ट पररसंथिेत बॅके्ररयासारखे सूक्ष्म जीवाणू व शेवाळ एकमेकांिा पूरक ठरतात. 
यांच्ातील परस्परसंबंध हे सहजीविाचे एक उत्म उदाहरण आहे. एकाचशवाय दसुऱयाचे 
जीवियापि होत िाही. खाद्यान्न बिवणासाठी बॅके्ररयांिा कच्चा माल हवा असतो. 
तो कच्चा माल म्हणजे गटारातील पाणातला मल! अराथात, कोलकात्ामधील लोकांचे 
मल-मूरि! आधुनिक नवजािािे १९५१ मध्ये या परस्परसंबंधाची उकल केली, पण भेरीचं्ा 
कोळयांिी आपल्ा प्रयोगांमधूि हे कोडे पूववीच उकलले होते. िाहीतरी, बाल-माशांिा 
पोहायला कुणी चशकवते का? अलीकडील शास्त्रीय परीक्षणांतूि हे उमजले आहे की, 
मलात असलेले रोगाणू भेरीमंधील शेवाळाचे व बॅके्ररयांचे भक्ष्य बितात. सूयथानकरणे हे 
भोजि चशजवतात. पाहता-पाहता शहरातील मल फस्त करूि शेवाळ व बॅके्ररया जोमािे 
वाढू लागतात.

तसा तर हा ननसगथाचा खेळ. पि हा स्वतःहून 
चालू शकत नाही. पाण्ातील एवढा जास्त 
आणि घट्ट मैला शेवाळ वा जीवािू वेगाने खाऊन 
संपवू शकत नाहीत. कोळी मोठ्ा कुशलतेने, 
काळजीपूव्जक व नवचारपूव्जक रेरी बांधतात आणि 
वापरतातही. त्यांनी ननमथाि केलेल्ा या नवलक्ि 
वातावरिामुळे ननसग्ज आपली त्कमया एवढ्या 
नवस्तीि्ज प्रदेशात सहजतेने दाखवू शकतो.

मैलापाण्ाचे 
सोनेरी सत्य
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तसा तर हा निसगाथाचा खेळ. पण आपणहूि तो चालू शकत िाही. एवढ्ा जास्त 
प्रमाणात असलेले व दाट असलेले मैलापाणी फस्त करणे या शेवाळाला व जीवाणूं िा 
कठीण असते. कोळी मोठ्ा कुशलतेिे, काळजीपूवथाक व नवचारपूवथाक या भेरी बांधतात 
आचण वापरतातही. त्ांिी घडवूि आणलेल्ा या नवचशष्ट पररव्थितीमुळे निसगथा आपली 
नकमया एवढ्ा नवस्तीणथा प्रदेशात सहजतेिे दाखवू शकतो. भेरी ३-४ फुटांहूि अचधक खोल 
ठेवल्ा जात िाहीत, जेणेकरूि सूयथाप्रकाश त्ांच्ा तळापयांत पोहोचू शकेल. शुद्धपाणी व 
मैलापाणी यांचे प्रमाण काळजीपूवथाक ठरवले जाते. मैलापाणी जास्त झाल्ास सूयथाप्रकाश 
आतपयांत पोहोचू शकत िाही आचण भेरीमंध्ये प्राणवायूची कमतरता निमाथाण होते. पाणात 
आवश्यकतेपेक्षा अचधक शेवाळ जमले तरी हेच घडते. त्ामुळे भेरीमंध्ये शेवाळाच्ा 
प्रमाणाचीही काळजी घेतली जाते.

शेवाळ हे माशांचे अन्न आहे; पण माशांची अंडी रेट शेवाळात नकंवा मैलापाणात 
टाकल्ास त्ांची वाढ होत िाही. त्ामुळे माशांच्ा ‘िसथारी’साठी वेगळी लहाि तळी 
बिवलेली असतात. मासे बोटभर लांबीचे झाले की, त्ांिा दसुऱया छोट्ा टाकीत 
सोडणात येते. भरपूर शेवाळे असलेल्ा भेरीमंधील मैलापाणी शेवाळाच्ा मदतीिे 
स्वच्छ होते. भेरीमंधील मैलापाणी मासे जगू शकतील एवढे स्वच्छ झाल्ावर त्ांत मासे 
सोडले जातात. ज्ाप्रमाणे माशांच्ा आकारांवरूि व त्ांच्ा जातीवंरूि त्ांिा वेगवेगळया 
टाक्ांमध्ये ठेवले जाते, त्ाचप्रमाणे मैलापाणाची व शेवाळाची व्थिती बघूि माशांिा 
एका भेरीतूि पुढे दसुऱया भेरीत सोडले जाते. योग्य वेळ आल्ावरच शेवाळािे भरलेल्ा 
तलावात मासे सोडले जातात.

भेरीचं्ा या जाळयात छोट्ा-मोठ्ा टाक्ा एकमेकीशंी जोडलेल्ा असतात. परंतु, 
त्ांिा जोडणाऱया िाल्ा उघडल्ावरच पाणाचा प्रवाह एकीतूि दसुरीत जातो. मैलापाणी 
तीि आठवडांपयांत उरळ भेरीमंधे्य व्थिर ठेवले जाते. सूयथाप्रकाशामुळे व उष्णतेमुळे 
त्ात प्राणवायूचे प्रमाण वाढत जाते. भेरीमंध्ये लवकरच शेवाळ, प्वके व जीवाणू वाढू 
लागतात आचण मैलापाणी स्वच्छ करणाच्ा मागे लागतात.

गटारातूि आलेल्ा मैलापाणात शेवाळाची वाढ व्ावी म्हणूि प्राणवायूनमचरित 
शेवाळयुक्त पाणाचा एक भाग यात सोडला जातो. शेवाळयुक्त पाणाला मोठ्ा भेरीमंध्ये 
सोडणापूववी त्ात शुद्ध पाणी नमसळले जाते. त्ामुळे मैलापाणाचा दाटपणा कमी होतो. 
मासे शेवाळ खाऊ लागले की, पाणी सहज स्वच्छ होते. ते स्वच्छ पाणी उतारांच्ा मागगे 
धािाच्ा व भाजीपाल्ाच्ा शेतांमध्ये सोडले जाते.

भेरीतंूि बाहेर पडणाऱया पाणाचे प्रयोगशाळेत परीक्षणदेखील केले गेले आचण ते 
दोषरनहत असल्ाचे आढळले. त्ातील प्रदषूणाचे प्रमाण धोक्ाच्ा पातळीपेक्षा कमीच 
होते. या पाणाची तुलिा मलनिस्ारण प्रनकया संयंरिांिे स्वच्छ केलेल्ा पाणाशी होऊ 
शकते. हे पाणी जवळजवळ रोगाणूरनहतच असते. पाणात अत्ल्प प्रमाणात उरलेला मल 
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शेतजनमिीची उवथारता वाढवणाच्ा कामी येतो. हे पाणी सोडूि नदल्ािंतर मैलापाणाच्ा 
भेरी मत्स्यपालिासाठी पुिश्च तयार केल्ा जातात. कारण कोलकात्ाचे मैलापाणी तर 
सतत येतच असते.

निसगाथाच्ा अिेक लीलांिा समजूि-उमजूि, आपल्ा अिुभवांवरूि कायथापद्धती 
आखत कोळयांचे कायथा सुरूच असते. लहािात लहाि निणथायसुद्धा नवचारपूवथाक घ्ावे 
लागतात. मैलापाणी अवेळी सोडले गेले, तर प्रदीघथा मेहितीवर क्षणात पाणी नफरू शकते. 
निणथायांमधले हे बारकावे कुठल्ाही ‘तांनरिक सल्ागार सनमती’चशवाय कसे साधले 
जातात, याचे अप्रनतम उदाहरण म्हणजे कोळयांिी गोगलगायीचंा केलेला वापर!

गोगलगायीदेखील मैलापाणातूि तेच खातात, जे येरील माशांचे अन्न आहे. यात 
मत्स्यपालि करणाऱयांचे िुकसाि होते. त्ामुळे भेरी बिवतािा कोळयांिा जमीि खूपच 
काळजीपूवथाक, खोल िांगरावी लागते. खोल िांगरल्ामुळे माती कोरडी होते आचण 
गोगलगायी त्ात तग धरू शकत िाहीत. भेरीमंध्ये जेव्ा पुन्ा पाणी सोडले जाते, तेव्ा 
वेळोवेळी त्ात उतरूि पाणाची व मातीची चाचणी करावी लागते. माशांसाठी पररव्थिती 
अिुकूल असल्ाची खारिी करूि घ्ावी लागते. याचवेळी गोगलगायी आढळल्ास त्ांिा 
जमा करूि बदकांिा खाऊ घातले जाते. बदकांची नवष्ा माशांचे खाद्यान्न वाढवते.

मलैापाण्ात मासे पाळण्ाचे तवज्ान 
आणण तदी कला पूव्वकोलकात्याच्ा 
कोळ्ांनदी तततक्ाच सिजतनेे 
आत्मसात केलदी आिे, शजतक्ा 
सिजतनेे मास ेपोिण ेशशकतात. 
परंत,ु आपला समाज त्यांच्ा या 
ऋप्षतलु्य कामािद्दल त्यांच ेऋण 
मानत नािदी. याउलट तिल्डरांचे सकंट 
त्यांना सिोहित भडेसावत असत.े
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एका िुकसािकारक जीवाला िैसनगथाक पद्धतीिे अशाप्रकारे लाभदायक बिवले जाते. 
गोगलगायीपंासूि मुक्ती नमळवणासाठी महागडी व नवषारी कीटकिाशके ि वापरता 
निसगाथाचे व बदकांचे सहकायथा घेतले जाते. एका खाद्यापासूि पुन्ा खाद्यपदारथा प्राप्त केले 
जातात. पुष्कळशा कोळयांकडे भेरी त्वररत ररकामी करणाची साधिे िसतात. त्ामुळे 
काही काळासाठी उत्पादि बंद होते. काही काळ िुकसािही सहि करावे लागते. परंतु, 

अशी नवरिांती नमळाल्ामुळे भेरीचंे स्वास्थ्य नटकूि राहते.
भेरीचं्ा काठी जलपणवी लावणेदेखील एक िैसनगथाक पद्धत 

आहे. ही विस्पती पाणातूि तेलाची व वंगणाची चस्ग्धता, 
तसेच पाऱयासारखे नवषारी जडधातूदेखील शोषूि घेते. पण 
कोळी लोक भेरीचं्ा काठावरच जलपणवी लावतात. कारण ही 
जर भेरीमंध्ये वाढली, तर माशांच्ा वाढीला बाधा येऊ शकते. 
जलपणवीमुळे तीव्र उन्ात माशांिा सावली नमळते. 

बारकाईिे केलेल्ा या कामाचे पररणाम येरे जन्लेल्ा 
माशांमध्ये नदसूि येतात. येरील मासे गुणवत्ेत देशभरात रेिष् 
तर आहेतच, यांच्ा उत्पादिाचा खचथाही सगळयात कमी आहे. 
पूवगेकडील रनहवाशांच्ा आहारात चव व पोषण यांसाठी मासे 
महत्ाचे आहेत. कोलकात्ामधील अधाथाअचधक मत्स्यपुरवठा 
पूवगेकडील या भेरीमंधूिच होतो. वेगािे वाढणाऱया व लवकर 
नवकल्ा जाणाऱया माशांच्ा प्रजातीचंीच येरे पैदास केली 

जाते. बाजारात यांची नकंमत खूप कमी असते. त्ामुळे जे लोक बाहेरूि येणारे महाग मासे 
नवकत घेऊ शकत िाहीत, तेच यांचे ग्राहक असतात. या भेरी गररबांच्ा उपजीनवकेचे 
साधि तर आहेतच, शहरातील सामान् लोकांच्ा पोषणाचे माध्यमदेखील आहेत.

या जलमयभूमीचे सवगेक्षण व आकलि होऊि बरीच वषगे उलटूि गेली असल्ामुळे 
यानवषयीची अचधकृत मानहती आता जुिी झाली आहे. अलीकडच्ा अंदाजांप्रमाणे येरील 
३० हजार एकर जनमिीपैकी १० हजार एकर जनमिीवर भेरी आहेत; तर १५ हजार एकर 
जनमिीवर शेती आहे. दरवषवी या भेरीमंध्ये सरासरी १० हजार टि माशांचे उत्पादि 
होते. धापा या जवळच्ा गावात कचऱयापासूि खत बिवूि भाज्ा नपकवल्ा जातात. 
कोलकात्ात नवकल्ा जाणाऱया नहरव्ा भाज्ांपैकी अंदाजे ४० टके् भाज्ा तर येरेच 
नपकतात. जवळपास ३० हजार लोकांिा या पररसरात रोजगार नमळाला आहे.

मैलापाणातूि सोिे काढणाच्ा या करेचा प्रत्ेकच पदर जरतारी िाही. शहराच्ा 
गटारांमध्ये केवळ मल-मूरि व साबण-तेल िसते. त्ात इतर अिेक नवषारी पदारथादेखील 
असतात. नकत्ेक कारखान्ांतूि तऱहेतऱहेची रसायिे व नवषारी पदारथा रेट िगरपाचलकांच्ा 
गटारांत जातात. त्ांिा शुद्ध करणाचा खचथा कारखान्ांच्ा िफ्ाला कारिी लावू शकतो. 

पयथावरि इतके प्रदतू्षत झाले आहे की, या 
नवषांपासून आपली सुटका अशी नाहीच. 
अनेक संथिांनी अनेक प्रयोगशाळांमध्े 

पूव्जकोलकात्याच्ा रेरींमध्े उत्ाददत केलेल्ा 
माशांचे परीक्ि केले. नवषारी रसायनांचे 

प्रमाि जािून घेण्ासाठी केल्ा गेलेल्ा या 
ननरननराळ्ा परीक्िांचे ननरननराळे ननष्ष्ज 

ननघाले. काहींमध्े नवषाचे प्रमाि धोक्ाच्ा 
पातळीच्ा खाली होते, काहींमध्े वर. परंतु, 

मत्स्यपालन थांबवण्ाची ठोस कारिे अजूनही 
सरकारला नमळालेली नाहीत.
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तसे तर यावर आळा घालणासाठी कायदे आहेत, पण या कायद्यांचे उलं्घि करणाऱयांिा 
पकडणात सरकारला स्वारस् िसते. कारण असे करणे म्हणजे त्ा उद्योगांचा नवकास 
रोखणासारखे आहे. त्ामुळे हे कारखािे नबिधास्तपणे नवषारी रसायिे िाल्ांमध्ये वा 
भूजलामध्ये सोडतात.

पयाथावरण इतके प्रदनूषत झाले आहे की, या नवषांपासूि आपली सुटका अशी िाहीच. 
कारखािेच कशाला, आपली घरे, शाळा, दवाखािे हे सारेच नवनवध रसायिांिी तुडंुब 
भरले आहेत. यात कीटकिाशके व औषधे तर आहेतच. चशवाय आसगेनिक, पारा व 
चशसे यांसारखे धातूही आहेत. त्ांची अनतसूक्ष्म मारिादेखील अमयाथाद िुकसाि पोहोचवू 
शकते. या धातूं िा इंग्रजीत ‘हेवी मेटलस’ म्हणतात. त्ांचा वापर नकत्ेक कारखान्ांमध्ये 
होतो. परंतु, आपल्ा देशात त्ांच्ा नवले्वाटीचे सुरचक्षत मागथा अंगीकारले जात िाहीत. 
या नवषारी पदाराांचे दषु्पररणाम लगेच व रेट समोर येत िसूि ते हळूहळू, अिेक वषगे 
उलटल्ावर प्रकाशात येतात. त्ामुळे या धोक्ांकडे दलुथाक्ष होत असते.

कोलकात्ातूि निघालेले असे नवष भेरीपंयांत पोहोचते आचण काही मारिेत हे भेरीतंील 
माशांच्ा शरीरातही प्रवेश करते. स्वाभानवकच येरील मासे खाणाऱयांच्ा शरीरात हे 
नवष जातच असणार. आपले शरीर असे नवष पचवणास अभ्स्त िाही. कॅन्सरसारख्ा 
प्राणघातक रोगांचे हे कारण बिते. यांचा सवाांत गंभीर पररणाम लहाि मुलांवर होतो. 
त्ांची शारीररक व बौनद्धक वाढच यामुळे खुं टते. गभाथातील बाळापयांत देखील हे नवष 
िाळेमाफथा त पोहोचते.

हे सवथा धोके लक्षात घेऊि अिेक संथिांिी नवनवध प्रयोगशाळांमध्ये कोलकात्ाच्ा पूवथा 
भागातील भेरीमंधे्य उत्पानदत केलेल्ा माशांचे परीक्षण केले. नवषारी रसायिांचे प्रमाण 
जाणूि घेणासाठी केल्ा गेलेल्ा परीक्षणांचे निरनिराळे निष्कषथा निघाले. काहीमंध्ये 
नवषाचे प्रमाण धोक्ाच्ा पातळीच्ा खाली होते, काहीमंध्ये वर. परंतु, मत्स्यपालि 
रांबवणाची ठोस कारणे अजूिही सरकारला नमळालेली िाहीत. शहरभरातूि येणारा मैला 
व नवष या माशांच्ा शरीरात नटकत िाही हे कसे शक् आहे? 

हे समजूि घेणासाठी कोलकात्ाच्ा दसुऱया पररसरात जावे लागेल. या पररसरातील 
मत्स्यपालि शहरातील मैलापाणात िाही, तर कारखान्ांतूि निघणाऱया फेसाळ द्रवात 
होत होते. या पररसराला ‘मुनदअली को-ऑपरेनटव्’ या िावािे ओळखले जाते. येरे ८२ 
एकर पररसरात भेरी पसरल्ा आहेत. शहराच्ा िैरृत् (दचक्षण पचश्चम) टोकावरचा हा 
पररसर कोलकाता बंदराच्ा जनमिीवर आहे. याला लागूिच कारखान्ांचा जुिा पररसर 
आहे. तेरे उद्योगजगतातील मोठमोठी िावे सुरुवातीपासूि ठाण मांडूि आहेत. दररोज 
या भेरीचं्ा नदशेिे २.५ कोटी लीटर मैलापाणी येते. यात कारखान्ांतूि बाहेर पडणाऱया 
प्रदनूषत पाणाचे प्रमाण जास्त असूि, उरलेला भाग घरांच्ा िाल्ांमधूि निघालेल्ा 
मैलापाणाचा असतो.

मैलापाण्ाचे 
सोनेरी सत्य
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या नवषारी पाणावर मुनदअलीचे कोळी अशी कोणती प्रनकया करतात, ज्ािे हुगळी 
िदीत नमसळणापूववी हे पाणी बरेच स्वच्छ झालेले असते? आचण त्ाचबरोबर या पाणात 
मोठ्ा संख्ेिे माशांची पैदास तरी कशी केली जाते? ते मासे जगतात कसे? अचशचक्षत 
कोळी असे काय करतात जे उच्चचशचक्षत अचधकाऱयांच्ा हाताखाली बिलेली मोठमोठी 
मलनिस्ारण प्रनकया संयंरिेदेखील करू शकत िाहीत? निसगाथावर सोपवले, तर तो रोडाच 
वेळात आपली नकतीतरी पापे धुऊि िेतो, त्ासाठी गंगेत डुबकी मारणाची गरज िाही. 
याचे प्रात्चक्षक मुनदअलीचे कोळी मागील ४०-५० वषाांपासूि करत आलेले आहेत. 
मुनदअलीच्ा भेरीदेखील कोलकात्ाचे पाप धुतात. याचे शास्त्र चमतृ्कनतपूणथा असेल, पण 
समजायला अवघड िाही.

मैलापाणी एकेक करत सहा भेरीमंधूि बाहेर काढले जाते. प्रत्ेक टप्प्ात त्ावर 
एक प्रकारचा संस्ार होतो. यातील सवाथाचधक गूढ कला आहे ती मैलापाणाचा स्वभाव 
समजणाची, जेणेकरूि ते योग्य वेळी योग्य भेरीमध्ये पाठवता येईल. सवथाप्ररम एका 
अरंुद िालीत मैलापाणात चुिा नमसळला जातो. अतं्त प्रदनूषत असलेल्ा या पाणात 
माशांिा श्ास घेता येत िाही. त्ामुळे, ज्ा माशांमध्ये शंकराप्रमाणे नवष पचवणाची 
शक्ती असते अशा काही नवचशष्ट प्रकारच्ा माशांिाच यात सोडले जाते. पाणात घातक 
नवषाचे प्रमाण वाढले वा प्राणवायू कमी झाला, तर हे मासे कल्लांद्ारे श्ास घेणाऐवजी 
पृष्भागावर येऊि पाणाबाहेर तोडं काढूि हवेत श्ास घेऊ शकतात. जोवर या माशांिा 
पाणाबाहेर येऊि श्ास घ्ावा लागतो, तोवर हे पाणी पुढे सोडले जात िाही.

पाणाची गुणवत्ा समजणाचे हे एक अचूक तंरि आहे. माशांचे पाणाच्ा आत 
श्ास घेऊ लागणे, हे पाणामधील प्राणवायूचे प्रमाण मुबलक असणाचे निदशथाक आहे. 
माशांच्ा वतथािातूि पाणाची गुणवत्ा चसद्ध झाल्ावरच हे पाणी पुढच्ा भेरीत सोडले 
जाते. या भेरीत अिेक प्रकारचे नवष शोषणाऱया जलपणवीसारख्ा पाणविस्पती असतात. 
पाणाच्ा गुणवत्ेचा अंदाज देणारे वेगवेगळया प्रकारचे मासे प्रत्ेक भेरीत पाळले जातात. 
या माशांिी नदलेले इशारे ओळखूिच पाणी एका भेरीतूि दसुऱया भेरीत सोडले जाते.

प्रत्ेक प्रनकया अतं्त काळजीपूवथाक केली गेली असल्ामुळे मासे जोमािे वाढतात. 
भेरीचं्ा आजूबाजूला पक्ष्यांची संख्ा वाढवणाचे उपायदेखील कोळी करतात. खरे तर पक्षी 
माशांिा खात असल्ामुळे कोळयांच्ा वाट्ाला रोडे कमी मासे येतात; पण मुनदअलीचे 
कोळी हे िुकसाि सहि करतात. माशांचे स्वास्थ्य हे यामागचे मुख् कारण आहे. पक्ष्यांचे 
भक्ष्य होणापासूि स्वतःला वाचवणासाठी माशांिा आपली पूणथा ताकद लावूि पाणात 
पोहत राहावे लागते. हे रिम त्ांिा स्वथि ठेवते. चशवाय पक्ष्यांची नवष्ा माशांचे अन्न 
तर असतेच. त्ामुळे इतर भेरीचं्ा तुलिेत येरील भेरीमंधील माशांचे आरोग्यही जास्त 
चांगले असते. कोलकात्ाच्ा पूवथा भागातील भेरीमंधील गोगलगायी खाणाऱया बदकांच्ा 
नवषे्बद्दल आपण यापूववी बोललो आहोत, त्ाची येरे आठवण येते.
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पक्ष्यांिा घरटी बिवणासाठी झाडे लागतात. मुनदअलीच्ा कोळयांिी आपल्ा 
भेरीलंगतच्ा जनमिीवर एक लाख वृक्ष लावले आहेत. त्ांवर पक्षी घरटी बांधतात. 
कोळयांिी येरील झाडेही खूप नवचारपूवथाक निवडलेली आहेत. सुबाभळीसारखी झाडे 
हवेतूि िायटट्ोजि शोषूि घेतात आचण त्ाची पािे माशांचे अन्न असते. पाणी स्वच्छ 
ठेवणास कडुनिंबासारखी झाडे हातभार लावतात. तसेच काही फळझाडेदेखील लावली 
आहेत. ही फळझाडे प्राणांचे पोषण करतात आचण प्राणांच्ा उपव्थितीचा झाडांिाही 
लाभ होतो. या सगळयाचा पररणाम काय?

आज येरे ३०हूि अचधक प्रजातीचंे मासे व १४०हूि अचधक जातीचंे पक्षी आहेत. 
शहरात व शहरालगत कुठेही पक्ष्यांच्ा निवासासाठी अिुकूल जागा उरलेल्ा िाहीत. 
दरू देशांतूि लांबवरचा प्रवास करूि येणाऱया प्रवासी पक्ष्यांच्ा २७ जाती येरे आहेत. 
सारे जग ज्ांिा बघणासाठी उत्सुक असते, ते पक्षी येरे सहजपणे नवहरत असतात. 
फुलपाखरू निसगाथाच्ा पररसंथिेचे अनवभाज् अंग आहे. येरे फुलपाखरांच्ा ८४ प्रजाती 
असल्ाची िोदं आहे. कोलकात्ाच्ा गुदमरूि टाकणाऱया 
गजबजाटामध्ये हे शुद्ध, िैसनगथाक वातावरण डोळयांिा सुखद 
असते, मिाला तृप्त करते.

इतक्ा प्रकारच्ा जीवांच्ा अचधवासामुळे तेरील 
वातावरणात हषथाकल्ोळ व नवनवध रंग पसरले आहेत. दररोज 
६००हूि अचधक लोक दहा रुपयांचे नतकीट घेऊि शांततेच्ा 
शोधात येरे येतात. अशी शांतता त्ांिा कोलकात्ाच्ा गदवीत 
कुठेही सापडत िाही. हजारो पक्ष्यांप्रमाणेच प्रेमी युगुलेदेखील 
येरे येतात. त्ांिा प्रेमालाप करणासाठी शहराच्ा कोलाहलात 
एकांत कुठे नमळतच िाही. उद्योगांचा नवषारी कचरा पचवूि 
मुनदअलीच्ा कोळयांिी स्वतःच्ा पौरुषाच्ा बळावर स्वतःसाठी 
रोजगार तर नमळवला आहेच, चशवाय या पररसरातूि सौदंयथा 
व रस शोधूि काढणाची ऋनषतुल् कामनगरीदेखील ते करत 
आहेत. पौराचणक करांमध्ये असा उल्ेख आहे की, समुद्रमंरिातूि निघालेले नवष 
नपणाऱया शंकराला प्राणांच्ा सहवासात, शांत वातावरणात राहणे आवडते. कैलास, 
काशी वा काठमांडू येरे दशथािाला जाणाऱया भक्तांच्ा गजबजाटापासूि शंकराला कधी दरू 
पळूि जावेसे वाटले, तर मुनदअलीच्ा कोळयांची वस्ती हे सवाथाचधक योग्य नठकाण असेल. 
या पररसरात पशुपनतिाराची मूतवी असो वा िसो, हे त्ाचे जागृत मंनदरच आहे.

कोलकात्ाची मारि या कोळयांकडे बघणाची दृष्टी निराळीच आहे. कोळयांचा कुठेही 
सन्ाि केला जात िाही, त्ांिा प्रनतष्ा नमळत िाही, त्ांच्ा कामाचे रेिय त्ांिा नदले 
जात िाही, त्ांच्ा सेवेचे उचचत मूल् नमळणे तर दरूच! कोलकाता बंदराचे अचधकारी 

पौराणिक कथांमध्े सांगगतल्ाप्रमािे 
समुद्रमंथनातून ननघालेले नवष त्पिाऱया 
शंकराला प्राण्ांच्ा सहवासात, शांत 
वातावरिात राहिे आवडते. कैलास, काशी 
वा काठमांडू येथे दश्जनाला जािाऱया रक्तांच्ा 
गजबजाटापासून शंकराला जर कधी दरू 
पळावेसे वाटले; तर मुददअलीच्ा कोळ्ांची 
वस्ती हे सवथाधधक योग्य दठकाि असेल. या 
पररसरात पशुपनतनाथाची मूतषी असो वा नसो, हे 
त्याचे जागृत मंददरच आहे.

मैलापाण्ाचे 
सोनेरी सत्य
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भेरी बुजवूि कोळयांिा नवथिानपत करू इव्च्छतात. ही जमीि कोलकाता बंदराच्ा 
आचधपत्ाखाली असूि ती िुसती ररकामी पडलेली होती. साधारणतः ५० वषाांपूववी 
मुनदअलीच्ा कोळयांिी ही जमीि भाडेपट्ावर घेऊि येरे भेरी बिवल्ा. तत्कालीि बंदर 
व्वथिापिाला जनमिीच्ा या उपयोगाबाबत आक्षेप घ्ावासा वाटला िाही. उलट हा 
उपयोग त्ांिा अनतशय योग्यच वाटला. जनमिीच्ा नकंमती आता आकाशाला चभडल्ा 
आहेत. बंदर व्वथिापिाला आपली जमीि आता परत हवी आहे. या जनमिीसाठी 
नकत्ेक वषाांपासूि कोटाथामध्ये आरोप-प्रत्ारोप चालू आहेत. कारण व्वहारात जनमिीला 
मूल् आहे, पण त्ा सेवांिा िाही ज्ा सेवा भेरीचं्ा माध्यमातूि शहराला आपोआप 
नमळत आहेत.

भेरीमंुळे नमळणाऱया आणखी एका सेवेअभावी कोलकाता कधीचेच नविाशाच्ा सीमेवर 
पोहोचले असते. मुनदअलीच्ा व कोलकात्ाच्ा पूवथा भागातील भेरी शहराला पावसाळी 
पुरापासूि देखील वाचवीत आहेत. देशाच्ा इतर प्रदेशांच्ा तुलिेत कोलकात्ाला पाऊस 
जास्त पडतो, वषाथाला सरासरी १,८०० नमलीमीटर. तरीदेखील कोलकात्ाला पुराचा 
धोका कमीच असतो, कारण पावसाचे पाणी शहराच्ा उताराबरोबर वाहूि पूवगेकडील 
या पाणरळीत नवलीि होते. अशाप्रकारे कोलकात्ाचा ‘पूर निवारण कायथाकम’ भेरीचं्ा 
रूपात वषाथािुवषगे चालत आला आहे. ईस्ट इंनडया कंपिीिे जेव्ा कोलकाता वसवले, 

कोलकात्याच्ा महुिअलदीच्ा 
कोळ्ांनदी तवषारी पाण्ावर 
उपचार करून त्यात मास ेप्पकवले 
आिेत. कोलकात्याच्ा गिवीतनू 
व कोलािलातून शांततेच्ा 
शोधात यणेाऱ्या पे्रमदी यगुलुांनाच 
नहेि, तर िलु्वभ अशा प्रवासदी 
पक्षांकरतासदु्धा िा नसैघग्वक 
आसरा िनला आिे.
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तेव्ा पुरापासूि सुरचक्षत राहणासाठी हा भाग ररकामाच सोडला होता. मुसळधार पाऊस 
पाडूिही पुरंदर अद्याप कोलकात्ाचा नविाश करू शकलेला िाही.

जे इतर शहरांचे होत आहे, त्ातूि कोलकाताही सुटलेले िाही. कोलकात्ाच्ा पूवथा 
भागाचा नवकास अनतशय वेगािे झाला आहे. नकतीतरी तलावांिा व भेरीिंा बुजवूि 
इमारती, वसाहती बिवल्ा गेल्ा आहेत. अनतकमण करूिच यातील पुष्कळसे बांधकाम 
झाले आहे. पूवथा नदशेच्ा महािगर बायपासचे काम झाल्ािंतर तर कोलकात्ाचे पूवगेकडील 
भेरीशंी असलेले संबंध पार नबघडले. पाणी वाहूि जाणाचे िैसनगथाक मागथा बंद झाले. पुराचे 
पाणी जेरूि सहज वाहूि जात होते, त्ा पररसरांमध्ये आता ते तुं बायला लागले आहे. 
नबलडर लोकांकडे अफाट ताकद आहे आचण त्ांच्ाजवळील साधिांमुळे त्ांिा सारे काही 
साध्य असल्ासारखे झाले आहे. त्ांच्ा आवाक्ात असते, तर मुनदअलीची शेते व भेरी 
कधीच बुजल्ा असत्ा; पण या भेरी वाचवणात एका सरकारी अचधकाऱयाचा पुढाकार 
होता. अगदी तसाच, जसा या पररसरात मैलापाणी पोहोचवणात बीरेंद्रिार डे यांचा 
पुढाकार होता.

ध्बुोज्ोती घोष पचश्चम बंगालच्ा मुख् पयाथावरण अधीक्षकाच्ा पदावरूि २००५ला 
निवृत् झाले. स्वतःच्ा तरुणपणी नवद्यारवी आंदोलिांत त्ांचा सहभाग होता. तेरे त्ांचा 
अपेक्षाभंग झाला. त्ा अिुभवािंतर त्ांिी इंचजिीअररगं केले व गटारे बिवणाचा ठेका 
घेणाऱयाकडे आपली पनहली िोकरी केली. १९७२ मध्ये त्ांिा सरकारी िोकरी नमळाली. 
तेरील अिुभव फारसा सुखावह िव्ता. त्ांिा काही कामच नदले जात िसे. वेळेचा 
सदपुयोग व्ावा म्हणूि त्ांिी अमेररकेतील नवद्यापीठातूि इकोलॉजी या नवषयात डॉक्रेट 
केले. ध्बुोज्ोतीचं्ा शोधनिबंधाचे मागथादशथाक त्ा क्षेरिातील जगप्रचसद्ध व्क्ती होते. ते 
स्वखचाथािे कोलकात्ास येऊि आपल्ा नवद्याथ्ाथाच्ा संशोधिाचे परीक्षण करत.

ध्बुोज्ोती यांची १९८१ मध्ये राज्ाच्ा ‘योजिा पररषदे’त बदली झाली. त्ांच्ावर 
गटार व्वथिापिाची जवाबदारी आली. देशभरात प्रवास करूि मैलापाणाच्ा 
सदपुयोगांबद्दलची मानहती गोळा करणाचे काम त्ांच्ावर सोपवणात आले. प्रवासाचे 
नतकीटही काढूि झाले होते. प्रवासादरम्ाि कोलकात्ातील गटारव्वथिेबद्दल कुणी काही 
प्रश्न केलेच, तर आपल्ाकडे त्ांची उत्रे आहेत का? अशी शंका अचािक त्ांच्ा मिात 
आली. सहकाऱयांशी झालेल्ा चचगेिंतर त्ांच्ा लक्षात आले की, कोलकाता शहर त्ाच्ा 
मैलापाणाचे काय करते याची मानहती प्रशासिात असलेल्ा कुणालाही िाही.

िंतर एक नदवस ते शहराचे मैलापाणी वाहूि िेणाऱया कालव्ाजवळ गेले आचण 
त्ाच्ा काठाकाठािे चालू लागले. भेरीचंे एक अकव्ल्पत नवश्च त्ांच्ापुढे उलगडले. 
त्ांिा तेरे एक पररपूणथा व्वथिा, एक पररपूणथा जग आढळले. हे जग स्वतःच्ा बळावर 
चालले होते. शहराकडूि मल घेऊि त्ाच्ा बदल्ात ते शहराकडे मासे, भात व भाज्ा 
पाठवत होते. सरकार व खुद्द कोलकाता शहर मारि या जगानवषयी पूणथापणे अिचभज होते. 

मैलापाण्ाचे 
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एवढेच िवे्, तर जी मानहती गोळा करणासाठी सरकार ध्बुोज्ोतीिंा जगभर पाठवणार 
होते, ती मानहती अगदी हाकेच्ा अंतरावर उपलब्ध होती. शहरातील मलाचा याहूि योग्य 
उपयोग तो काय?

ध्बुोज्ोती रक् झाले. आपल्ा मागथादशथाकांिा एका परिातूि यानवषयी इतं्भूत मानहती 
त्ांिी कळवली. हा पररसर समजूि घेणासाठी आयुष्ाची पाच वषगे जरी त्ांिी नदली, तर 
एक इनतहास घडू शकतो, असे त्ांच्ा मागथादशथाकािे सुचवले. ध्बुोज्ोतीिंी या गुरुमंरिाचा 
स्वीकार केला, हा नवडा उचलला आचण आपल्ा मागथादशथाकास उत्र पाठनवले, “फक्त 

पाचच कशाला, या पररसरासाठी माझी दहा वषगे द्यायला मी 
तयार आहे”.

ध्बुोज्ोतीिंी या पररसराला नियनमतपणे भेट द्यायला 
सुरुवात केली. लोकांशी पररचय वाढवला, संबंध जोडले, 
मैरिी केली. हळूहळू या सृष्टीतील रहस्े त्ांच्ापुढे उलगडत 
गेली. आपल्ा संशोधिापेक्षा वा िोकरीपेक्षा या अद्तु 
पररसराबद्दलची व येरील लोकांबद्दलची त्ांची रुची वाढत 
गेली. या पाणरळ जनमिीच्ा उत्रेकडचा भाग १९६०च्ा 
दशकातच ‘सॉल्ट लेक चसटी’ करता बुजवला गेला होता. 
उवथाररत जमीिदेखील नबलडरांच्ा हव्ासाला बळी पडू शकेल, 
असे संकेत त्ांिा नमळू लागले होते. ध्बुोज्ोतीिंी या पररसराचे 
अध्ययि करणासाठी सरकारकडूि एका योजिेची मोठ्ा 
चतुराईिे मंजुरी घेतली. त्ा योजिेच्ा अंतगथात या पररसराला 

एक कायदेशीर िाव नदले, ‘ईस्ट कोलकाता वेटलँड्स’ म्हणजेच ‘पूवथा कोलकात्ाची 
पाणरळ भूमी’.

या जनमिीच्ा मालकी हक्ाबाबत काहीही मानहती उपलब्ध िव्ती. या पररसराचा 
िकाशाही बिला िव्ता. ही सारी कामे ध्बुोज्ोती यांिी स्वतः केली वा इतर नवभागांकडूि 
सरकारी देखरेखीखाली करूि घेतली. १९८७ उजाडेस्तोवर त्ांच्ा लक्षात आले की, 
नबलडसथा अनतशय वेगािे या पररसरात ‘नवकास’ करणासाठी येऊ लागले आहेत आचण 
त्ांिा सरकारचा पानठंबा आहे. ध्बुोज्ोती या पररसराच्ा रक्षणासाठी कायदेशीर पद्धतीचं्ा 
शोधात लागले. न्ायालयात अिेक खटले चालले, ज्ांचे निकाल भेरीचं्ा बाजूिे लागले. 
अिेक वषाांच्ा अरक प्रयत्नांिंतर, २००२ मध्ये या पाणरळ प्रदेशाला संयुक्त राष्टट् संघाच्ा 
‘रामसार अिुबंध’ कराराची मान्ता नमळाली. या आंतरराष्टट् ीय करारामुळे या अद्तु 
पररसराचे आहे ते स्वरूप नटकवणाची जवाबदारी खुद्द राज् सरकार व केन्द्र सरकार 
यांच्ावर आली. आता तर भेरीचं्ा वैचशष्ट्यांबाबत अिेक वैजानिक शोधनिबंध चलनहले 
जात आहेत. काही डॉक्रेट पदव्ादेखील येरील माती-पाणातूि निपजल्ा आहेत. 

मुददअलीच्ा व कोलकात्याच्ा पूव्ज रागाच्ा 
रेरी शहराला पावसाळी पुरापासून देखील 
वाचवत आहेत. ईस्ट इंत्डया कंपनीने जेव्ा 

कोलकाता वसवले, तेव्ा पुरापासून सुरजक्त 
राहण्ासाठी हा राग ररकामाच सोडला होता. 

वषथाला सरासरी १,८०० नमलीमीटर पाऊस पडत 
असूनही, पूर अद्याप कोलकात्याचा नवनाश करू 

शकलेला नाही. कारि पावसाचे पािी शहराच्ा 
उताराबरोबर वाहून पूवषेकडील या जलमयरूमीत 

नवलीन होऊन जाते.
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ही जमीि हडपणे नबलडसथासाठी आता सोपे रानहलेले िाही. तरी नबलडसथाचा त्ांवर डोळा 
आहेच. शहरही आता या पररसरापयांत पसरले आहे. राज्कत्ाांच्ा संरक्षणाखाली नबलडसथा 
आजही सातत्ािे या जनमिी हडपणाचा प्रयत्न करत आहेत.

ध्बुोज्ोती २००५ मध्ये निवृत् झाले. त्ािंतर आजही ते भेरीचंे व कोळयांचे जागोजागी 
कौतुक करत असतात. या पररसराचे मूल् जाणूि त्ाचा सन्ाि करणाऐवजी त्ाची 
उपेक्षाच करणाऱया कोलकात्ाच्ा रनहवाशांचे त्ांिा िवल वाटते. आजकाल कशाचेही 
मूल् रुपयांतच मोजले जाते. त्ामुळे त्ांिी २००५ मध्ये चलिाच्ा स्वरूपात या पररसराचे 
मूल् मांडणाचे प्रयत्न केले. हे मांडत असतािा, या पररसराबाबतची त्ांची स्वतःची 
शास्त्रीय समजही अपुरी असल्ाचे ते वारंवार सांगत आले आहेत. आकलि करणाऱयाच्ा 
दृष्टीवरूि व तत्ांवरूिच आकलिाची नदशा ठरते. या पररसराची नकंमत समजणाची दृष्टी 
अजूितरी आपल्ाकडे िाही, असे ते माितात. त्ामुळे त्ांिी खूप काळजीपूवथाक काही 
आकडे मांडले आहेत.

जेवढे मैलापाणी भेरीमंध्ये स्वच्छ होते, तेवढे मैलापाणी स्वच्छ करणासाठी कारखािे 
बांधल्ास त्ांचा वानषथाक खचथा १०१ कोटीएंवढा होईल. माशांिा मलातूि खाद्य नमळाले 
िाही, तर त्ांिा खाऊ घालणाचा खचथा वषाथाला सहा कोटी एवढा येईल. भेरीचंे पाणी 
ि नमळाल्ास शेतात चसंचिासाठी द्याव्ा लागणाऱया स्वच्छ पाणाची नकंमत २.६ कोटी 
रुपये होईल. म्हणजे एकूण खचथा ११० कोटी रुपये. या पररसराकडूि सहज व नविामूल् 
नमळणाऱया पूर नियंरिणाचा खचथा जोडल्ास हा आकडा वानषथाक १७७ कोटीवंर जाईल. 
हा सारा नहशोब २००५च्ा नकंमतीचं्ा आधारावर केला गेला आहे. महागाई नवचारात 
घेतल्ास हा आकडा कुठवर पोहोचेल, याची कल्पिाच आपण करू शकत िाही. या 
पाणरळ भूमीमुळे इतर शहरांच्ा तुलिेत कोलकाता बरेच स्वस्त आहे.

कोलकात्ाच्ा पूवथा भागाच्ा व मुनदअलीच्ा भेरी शहराच्ा मूरिनपंडासारखे काम 
करतात. शहराच्ा रक्तातील अशुद्ध पदारथा तर बाहेर काढतातच, अमूल् उवथारकांिा देखील 
पुिवाथापरायोग्य बिवतात. या सेवा प्राप्त करणासाठी कोलकाता महािगरपाचलका व राज् 
सरकार यांिा कुठलाही खचथा करावा लागत िाही. शहरास या अमूल् सेवा नविामूल् 
नमळतात. शहरािे बराचसा खचथा करूि मलनिस्ारण प्रनकया संयंरिे लावली, तरी त्ांचे 
भनवतव् काय? ते समजूि घेणासाठी राजधािी एकस्पेसिे परत नदल्ीला जाऊि तेरील 
३६ संयंरिांचा यमुिा िदीच्ा पाणावर काय पररणाम होतो त्ाची तपासणी करूया.

कोलकाताचे कोळी व शेतकरी ज्ा अिुभवाच्ा व नववेकाच्ा बळावर आपली 
कामे करतात, त्ा बौनद्धक संपदेचा अचधकार ते इतरांवर गाजवत िाहीत. हे जाि त्ांिी 
नपढ्ािनपढ्ांच्ा निरीक्षणांतूि व प्रयोगांतूि नमळवले आहे. कुणा महानवद्यालयात 
प्रवेश नमळणासाठी त्ांिी आंदोलि केले िाही. मलशुद्धीकरणासाठी त्ांिी नवजेची 
मागणी केली िाही. तांनरिकी प्रचशक्षणासाठी भत्े मानगतले िाहीत की संशोधि व 

मैलापाण्ाचे 
सोनेरी सत्य
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तांनरिक नवकासासाठी कुठले अिुदाि मानगतले िाही. कुठल्ाही मलनिस्ारण प्रनकया 
संयंरिापेक्षा अचधक लाभदायी प्रनकया करत असूि देखील मलशुद्धीकरणाच्ा तांनरिक 
कुशलतेचा कुठला पुरस्ार ते सरकारकडे मागत िाहीत. ‘अन्न व सावथाजनिक नवतरण 
नवभागा’समोर जाऊि अन्नसुरक्षेच्ा घोषणा देत िाहीत. ‘पाणी मंरिालया’कडूि भूजल 
संवधथािाची प्रशव्स्तपरिे मागत िाहीत. पूर नियंरिणाचे नबल सरकारकडे पाठवत िाहीत. 
तसेच कुपोषण दरू करणासाठी अमूल् असणारे प्रोटीि वाजवी दरात देत असल्ाचे रेिय 
स्वास्थ्य मंरिालयाकडूि घेत िाहीत.

कोलकात्ाच्ा सामाचजक सानहत्ात हा नवषय हाताळलेला नदसणार िाही. जुन्ा भेरी 
बुजवूि त्ा जनमिीवर बांधणात आलेल्ा, जगात दसुऱया कमांकावर असणाऱया ‘सॉल्ट 
लेक से्टनडयम’च्ा चचाथा मारि िक्ीच कािावर पडतील. परंतु, मैलापाणाचा उपयोग 
करूि उभ्ा झालेल्ा या अद्तु पररसराच्ा निमथाळ करा कोलकात्ाच्ा अचभजिांच्ा 
वतुथाळात कोण सांगणार?

मागील ७०-८० वषाांपासूि खाऱया पाणाच्ा दलदलीत गोडा पाणातील मासे 
पाळल्ािे त्ाचा खारटपणा जाऊि जीविाचे नवनवध रंग या पररसरात उधळले आहेत. 
सहा वषाांपूववी एका शास्त्रीय शोधगटािे धापा गावातील कचऱयात सापडणाऱया सूक्ष्म 
जीवाणूं बाबत आपले अंदाज वतथावले होते. त्ांिा तेरे असे अिेक जीवाणू आढळले जे 
कचऱयातील रसायिांिा सहज पचवू शकतात. अिेक परीक्षणांिी हेही दाखवले की, 
३० हजार एकरात पसरलेल्ा या पाणरळ भूमीत रोगाणू व हानिकारक जीवाणू नटकूच 
शकत िाहीत. नमरि-जीवाणू मारि इरे फोफावतात. ज्ा शेवाळावर मासे जगतात, त्ांच्ा 
वाढीसाठी हे पूरक ठरते.

या बॅके्ररयांची कायथापद्धती शास्त्रजांिा अद्याप िीटशी कळलेली िाही. यांपैकी काहीचंा 
अिेक उद्योगांत उपयोग होतो, जसे की औषधे बिवणाऱया कंपन्ा व डबाबंद खाद्यपदारथा 
तयार करणारे उद्योग! सध्या शास्त्रज नहतकारक जीवाणूंचा तसाच शोध घेत आहेत, जसे 
लोक पूववी सोन्ाच्ा शोधात वणवण नफरत असत. याचे कारण औद्योनगक क्षेरिात वाढत 
चाललेली नमरि-जीवाणूंची मागणी. या जीवाणूंच्ा खचजन्ामुळे कदाचचत आता भेरीचंे 
योग्य मूल्मापि होईल.

येरील कोळी तर कधीपासूिच मैलापाणाचे हे सोिेरी सत् जाणतात.
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डोळयांिा ि नदसणाऱया गोष्टीही अव्स्तत्वात असतात, यावर आपला सहसा नवश्ास बसत 
िाही. ही जाण असणारे नवरळाच! त्ाला तत्वेत्ाचीच दृष्टी लागते. जैि तीरांकर तसे 
बघू शकले. जैि नवचारधारेिुसार ‘निगोद’ हे जीवतत्ाचे एकक अरवा मूळ घटक आहेत. 
हे निगोद इतके सूक्ष्म आहेत की, सवथाव्ापी असूिही मािवी दृष्टीला त्ांचे आकलि 
अशक्प्राय आहे. जैि नवचारधारेप्रमाणे असंख् ‘निगोद’ नमळूि हे नवश् तयार झाले 
आहे. हे निगोद मोठ्ा जनटल जीवांचा आकारही घेतात. काही इतर प्राचीि परंपरांमध्ये 
देखील अशा तत्जांचे उल्ेख आढळतात, ज्ांिी सूक्ष्म, अदृश्य जीवांमध्ये जीविाचे 
मूळ पानहले.

तत्जांव्नतररक्त या गूढ जीवांचा प्रत्क्ष पररचय होणासाठी मािवाला सूक्ष्मदशथाक 
यंरिाचा शोध लागणाची वाट पहावी लागली. सूक्ष्म जीवाणूंचा उपयोग मिुष् फार 
पूववीपासूि िकळत करत आला आहे. दधुाचे दह्ात रूपांतर करणारा बॅके्ररया असो की 
कणकेपासूि पाव बिवणारे नकणवक. या दैिंनदि, परंतु, अदृश्य संबंधांचे प्रत्क्षदशथाि 
मािवाला १६७५ मध्ये पनहल्ांदा झाले. ही नवचशष्ट दृष्टी हॉलंडच्ा अँटिीवाि लीउिहुक 
यांच्ाकडे होती. डेलफट शहरात यांचे कपडांचे दकुाि होते आचण काचा घासूि त्ाचे 
चभंग बिवणे हा या सामान् व्ापाऱयाचा असामान् छंद होता. पनहले कायथाक्षम सूक्ष्मदशथाक 
यंरि अँटिी यांिीच बिवले.

आनवष्कार केलेल्ा या उपकरणाखाली त्ांिी पनहल्ांदा खूप सारे सूक्ष्मजीव पानहले, 
तेव्ा त्ांिा त्ात परमेश्राच्ा अगाध लीलेचे दशथाि झाले. तसेही आपले आकलि हे 

मातीचेच पुतळे आम्ी
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आपल्ा रिद्धांवर व उपलब्ध संदभाांवर आधाररत असते. अँटिी हे रिद्धाळू चरिश्चिधमवीय 
होते. सूक्ष्मदशथाक यंरिाखाली त्ांिा तो परमेश्र नदसला, ज्ावर त्ांची रिद्धा होती. 
इतरांिा देखील या सूक्ष्मनवश्ात आपापल्ा रिद्धांचे नवश् नदसले. आपल्ाकडेही सूक्ष्म 
जीवाणूं पासूि होणाऱया रोगांिा दैवी प्रकोप मािले जात होते. जसे मरीआई नकंवा शीतला 
मातेच्ा प्रकोपािे होणारा देवीचा रोग.

कालांतरािे या सूक्ष्म जगताची आकाशाएवढी व्ाप्ती संशोधकांच्ा लक्षात आली. हे 
जीव इतके सूक्ष्म असतात की, त्ांिा मुं गीदेखील हत्ीएवढी नकंवा निळया देवमाशाएवढी 
अजस्त्र वाटावी. यांपैकी बहुतेकांचे शरीर एका पेशीएवढेच असते, जसे बॅके्ररयांचे. 
सूक्ष्मदशवीमुळे वाढलेल्ा जाचणवांिी मािवाची दृष्टी बदलू लागली. सवथासामान् लोक 
या प्रत्क्ष दशथािापासूि वंचचत असले तरी, मायकोस्ोपमधूि पाहणाऱयांिा अिेक 
सूक्ष्मानतसूक्ष्म नवश्ांचे दशथाि घडू लागले. अशाचप्रकारे, दनुबथाणीच्ा शोधामुळे अंतराळात 
डोकावणे शक् झाले. आपले जग, आपली पृथ्ी, आपले सौरमंडळदेखील बाहेरील नवराट 
नवश्ाचा एक अंशमारि असल्ाचे जाि दनुबथाणीमुळेच नमळाले.

अँटिी यांच्ा मायकोस्ोपच्ा साह्ािे अिेक संशोधकांिी सूक्ष्म जीवांबद्दलची बरीच 
मानहती संगृहीत केली. या उपकरणाच्ा शोधािंतर तब्बल २०० वषाांिी, म्हणजे १८८०च्ा 
दरम्ाि हे चसद्ध झाले की, काही प्राणघातक रोग नवचशष्ट जीवाणूंच्ा संसगाथामुळे होतात. 
या संशोधिात जमथाि चचनकत्सक रॉबटथा कोख आचण फ्ें च रसायिशास्त्रज लुई पाश्चर या 
दोघांचे नवशेष योगदाि होते. पाश्चर यांचे िाव तर आता नवशेषण झाले आहे. पाश्चराइजड 
दधू नकंवा पाश्चराइजड लोणी असे चलनहलेली उत्पादिे बाजारात आहेत. लक्षावधी लोकांचा 
जीव घेणाऱया रोगांमागची कारणे बॅके्ररयांमध्ये आहेत, हे मायकोस्ोपच्ा मदतीिे 
लक्षात आले. ज्ा सूक्ष्मजीवांमध्ये अँटिीवाि लीउिहुक यांिा देवदशथाि घडले होते, त्ा 
जीवाणूं िा आता रोगाणूंचा दजाथा नमळाला.

त्ािंतर १८९२ ते १८९८च्ा दरम्ाि एका वेगळयाच जीवाचा शोध लागला. याचा 
आकार बॅके्ररयापेक्षाही लहाि होता. हा कदाचचत जीवतत्ाचा मूळ घटक असावा. तो 
जीव म्हणजे व्ायरस. एका सूक्ष्मपेशीहूिही सूक्ष्म असलेला हा जीव. दसुऱया कुठल्ाही 
पेशीच्ा आत चशरूि हा आपली वंशावळ निमाथाण करू शकत होता. व्ायरसला सजीव 
मािावे की निजवीव मािावे याबद्दल शास्त्रजांमध्ये बरेच मतभेद आहेत. एका गटाचे मत 
असे आहे की, पुिरुत्पादि करू शकणाऱया प्रत्ेक जीवाला सजीवच मािले पानहजे तर 
दसुऱया गटाच्ा मतािुसार, ज्ाचे अव्स्तत्व एका पूणथा पेशीएवढे देखील िाही त्ाला सजीव 
कसे म्हणावे?

रोगाणूं मध्ये व्ाधीचंे मूळ सापडल्ावर तर यानवषयीच्ा मानहतीची लाटच आली. 
प्रत्ेक प्रकारच्ा रोगाचे निदाि होऊ लागले. रोगाणूंच्ा यादीत अिेक व्ायरस व बॅके्ररया 
यांची भर पडत गेली. बुरशीचे नवनवध प्रकार, परजीवी कृमी तसेच सूक्ष्म विस्पती यांची 
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यात वणवी लागली. अिेक प्रनतभावाि शास्त्रज या संशोधिांत गुं तले होते. हा नवषय केवळ 
शोधांमागच्ा कुतूहलाचा िव्ता. कारण प्ेग व पटकी यांसारख्ा रोगांच्ा सारीत लाखो 
लोक पटापट मृत्ुमुखी पडत होते. 

युरोपीय शहरांची अवथिा खूप वाईट होती. हा सामाचजक व आचरथाक कांतीचा काळ 
होता. या कांतीमुळे एकीकडे नवजाि निसगाथाची रहस्े उलगडत होते, तर दसुरीकडे 
िविवीि उद्योग व यंरिांिी युक्त असे कारखािे निमाथाण होत होते. उद्योगांसाठी मोठ्ा 
संख्ेिे कामगारांची गरज असल्ािे कारखािे शहरांमध्येच सुरू केले जात होते. गावांमध्ये 
कारखािा सुरू केल्ास गावाचे रूपांतर शहरात व्ायला वेळ लागत िसे. या शहरांमधील 
लोकवस्ती दाट असे. वाढत्ा कारखान्ांमुळे, आधीच असलेल्ा अस्वच्छतेच्ा व 
दाररद्र्याच्ा जोडीिे आता हवेच्ा व पाणाच्ा प्रदषूणाची भर पडत होती. लोकांच्ा 
आरोग्यावर या सगळयाचा वाईट पररणाम होत होता. या बदलाचा प्रभाव युरोपीय देशांच्ा 
अधीि असलेल्ा देशांवर देखील होत होता, जसा इंगं्डच्ा अधीि असलेल्ा भारतावर. 
कारखान्ांतूि तयार माल जगभरात पाठवला जात होता आचण त्ा बदल्ात अधीि 
देशांमधूि कमाईचे पैसे व लूट जहाजांतूि आणली जात होती.

अिेक रोगाणू या जहाजांतूिच महासागर ओलांडत होते. युरोपीयांच्ा संपकाथात 
आल्ामुळे अिेक रोगांच्ा सारी पसरल्ा आचण जगभरात लाखो लोक मरण पावले. 
नवशेषकरूि, अमेररकेच्ा दोन्ी खंडांमधील लोक! याचप्रकारे इतर खंडांतील रोग युरोपात 
पोहोचले. १८३०च्ा सुमारास बंगालमध्ये सुरू झालेली पटकीची सार साम्राज्वादी 
जहाजांवर स्वार होऊि युरोपात पोहोचली. नतिे जगभरात हाहाकार माजवला. लक्षावधी 
लोक मृत्ुमुखी पडले.

१८४८ ते १८५४च्ा दरम्ाि पटकीच्ा रोगािे लंडिला वारंवार ग्रासले. लाखो लोक 
आजारी पडले, हजारो मेले. रोगाचे खरे कारण तेव्ा कोणालाही कळत िव्ते. त्ामुळे 
उपचार नकंवा प्रनतबंध याचा प्रश्नच िव्ता. त्ािंतर नकत्ेक वषाांिी, म्हणजे १८८६ मध्ये 
जमथािीत पटकीच्ा रोगाणूचा शोध लागला. त्ाआधी मारि युरोपीय लोक प्रदनूषत हवेला  
रोगांचे कारण माित होते. युिािी चचनकत्सेत याला ‘मायाज्ा’ असे म्हटले जाई, ज्ाचा 
अरथा प्रदषूण!

लंडिमध्ये १८५४ मध्ये उसळलेल्ा पटकीचे कारण ‘मायाज्ा’च असावे, असे मािले 
जात होते. परंतु, जॉि स्ो िामक चचनकत्सकाला शंका होती की, हा आजार हवेतूि िवे्, 
तर पाणातूि संकनमत होत असावा. लंडिच्ा ज्ा भागांत पटकीचा रोग पसरला होता 
अशा भागांचा एक िकाशा त्ांिी तयार केला. यांमध्ये एक भाग होता ब्रॉडस्टट्ीट. या 
भागाची पाहणी करत असतािा त्ांिा एका पाद्रीकडूि एक नवशेष मानहती नमळाली. 
ब्रॉडस्टट्ीट भागातील आजारी पडलेल्ा सवथा लोकांिी नपणासाठी वापरलेले पाणी एकाच 
हातपंपाचे होते असे पाद्रीचंे म्हणणे होते. जॉि स्ो यांच्ा आग्रहावरूि त्ा २५ फूट खोल 
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पाण्ातदील मलाच्ा कणांचा 
प्रािभुकाव तपासण्ाच्ा प्रप्रियेत 
एसे्ररप्कया कोलाय अथकात 
ई.कोलाय या जदीवाणूंचा शोध 
घेतला जातो. त्याचे शंभरपेक्षा 
जास्त प्रकार आिेत. त्यांपैकती 
ज्ांच्ामुळे आपल्याला आजार 
िोऊ शकतदील, असे प्रकार फारच 
थोडे आिेत. एरवदी ई.कोलाय 
सािाय्यकारीच असतात.
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हातपंपाचा वापर बंद करणात आला. त्ािंतर त्ा भागातील रोगराईचे प्रमाण कमी झाले. 
फारशी मानहती िसतािा, केवळ एका िकाशाच्ा आधारे, या द्रष्ट्यािे एका महामारीला 
आळा घालणाचा मागथा शोधूि काढला.

तरीही, रोग पसरणाचे कारण भूजल िसावे, असे डॉक्र जॉि स्ो यांिा वाटत होते. 
त्ांिा संशय होता की, हे संकमण पटकीग्रस्त रोग्याच्ा माध्यमातूि एखाद्या नवचशष्ट 
नठकाणच्ा पाणात पसरत आहे. वषथाभरािे त्ाच पाद्रीिंा समजले की, ब्रॉडस्टट्ीटवरील 
त्ा हातपंपापासूि तीि फूट अंतरावर एक जुिा शोषखड्ा होता. त्ा पररसरातील घरांतील 
मल-मूरि पूववी त्ात टाकले जात होते. तेरील लोक आता आपले मल-मूरि मागील 
बाजूला असलेल्ा अंगणातच टाकत असल्ािे असा कुठला शोषखड्ा उरला असावा 
याची कुणालाच मानहती िव्ती. या पररसरात पटकीची सार येणापूववी येरे राहणाऱया 
एका बाळाला कुठूितरी दसुरीकडूि पटकीची लागण झाली होती. त्ा आजारी बाळाचे 
मल-मूरिािे भरलेले कपडे धुतल्ािंतरचे पाणी शोषखड्ड्ात टाकले गेले होते. त्ामुळे 
संकनमत मलाचे कण चझरपूि हातपंपाच्ा स्ोतापयांत पोहोचल्ािे नपणाचे पाणी प्रदनूषत 
झाले होते. हे पाणी नपणारे लोक पटकीच्ा आजाराला बळी पडत होते. याचप्रकारे, टेमस 
िदीमध्ये मैलापाणी सोडल्ामुळे तीसुद्धा पटकीच्ा जंतूंचे आगर झाली होती.

डॉक्र जॉि स्ो यांच्ा संशोधिाची तेव्ाच्ा सरकारिे 
दखल घेतली िाही, पण िंतरच्ा काळात मारि त्ांिा 
आधुनिक रोगनवजािाचे जिक मािले गेले. सारीच्ा रोगांचे 
कारण ओळखूि त्ांचा प्रनतबंध होऊ शकतो, हे डॉक्र जॉि 
स्ो यांच्ा कायाथामुळे चसद्ध झाले होते. आचण हेसुद्धा चसद्ध झाले 
की, एका रोग्यापासूि इतरांिाही रोग होत असतो. यािंतर 
नकत्ेक वषाांिी इतर संशोधकांिी हे चसद्ध केले की, नकतीतरी 
प्राणघातक रोग आपल्ाच मल-मूरिातूि पसरतात. उदाहरणारथा 

अनतसार, पोचलओ, कावीळ, आंरिशोर, पटकी, नवषमज्वर इत्ानद.
आजघडीला मिुष्ाच्ा मल-मूरिात असणाऱया रोगाणूं वर बरेच संशोधि झाले आहे. 

अिेक संसगथाजन् रोगांची कारणे व त्ांच्ा निराकरणाचे उपाय आपल्ाला मानहती आहेत 
असे आपण गृहीत धरू शकतो. या रोगांमुळे होणाऱया मृत्ूं चे प्रमाण आता जवळजवळ 
िगण आहे. या रोगाणूं िा मारणारी नकतीतरी प्रनतजैनवके उपलब्ध झाली आहेत, तसेच 
प्रनतबंधक लसीचंा शोध लागला आहे. ही औषधे बिवणाऱया मोठमोठ्ा कंपन्ा उदयाला 
आल्ा आहेत. या कंपन्ा िविवीि औषधांचा शोध लावूि ती बाजारात उपलब्ध करूि 
देत आहेत आचण कोट्वधी रुपये कमवत आहेत. एखाद्या गावा-शहराएवढा नवस्तार 
असलेल्ा बऱयाच सरकारी व शैक्षचणक प्रयोगशाळादेखील रोगाणूं वर व त्ांच्ा वतथािांवर 
िजर ठेवूि आहेत. संशोधिांचा िुसता पूर आलेला आहे!

आपल्ा एक ग्ॅम मलात एक कोटी नवषािू, 
दहा लाख जीवािू, काही सहस् परजीवी 

कृमी आणि १०० कीटकांची अंडी असू 
शकतात. एक व्यक्ती ददवसाला अंदाजे २०० 

ते ४०० ग्ॅम मलनवसज्जन करते.
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आपल्ा एक गॅ्रम मलामध्ये एक कोटी नवषाणू, दहा लाख जीवाणू, काही सहस् 
परजीवी कृमी व १०० कीटकांची अंडी असू शकतात. हे फक्त एक गॅ्रम मलामध्ये! एक 
व्क्ती नदवसाला अंदाजे २०० ते ४०० गॅ्रम मलनवसजथाि करते. बहुतांश धोकादायक 
आजार हे संसगथा झालेल्ा एका माणसाच्ा मलातूि इतर निरोगी लोकांपयांत पोहोचतात. 
जेरे या मलाची योग्य नवले्वाट लावणाची सोय िाही, तेरे हे संसगथाजन् आजार आपले 
बस्ताि बसवतात.

आपल्ा मलात नवषाणूंचे कमीतकमी १४० प्रकार आढळतात. यांपैकी अिेक नवषाणू 
आपल्ा मलातूि बाहेर पडल्ािंतर इतरांच्ा संपकाथात आल्ास प्राणघातक रोग पसरवू 
शकतात. गरीब, अनवकचसत देशातील वस्तांमध्ये मलव्वथिापिाच्ा सुनवधा उपलब्ध 
िसल्ािे त्ांची पररव्थिती १८५४ मधील लंडिसारखी झाली आहे. अश्या वस्तांमधूि 
राहणारे निम्े लोक तर अस्वच्छतेमुळे होणाऱया रोगांिा बळी पडतात. म्हणजेच त्ांच्ा 
नपणाच्ा पाणात मलाचे कण पोहोचलेले असतात. ‘जागनतक आरोग्य संघटिे’च्ा 
सवगेक्षणािुसार जगभरात मलामुळे पसरणाऱया रोगाणूं मुळे अनतसार होऊि दरवषवी 
साधारणत: २२ लाख लोक जीव गमावतात. अराथात, दररोज ६ हजार लोक. यात लहाि 
मुलांचे प्रमाण जास्त असते. त्ा भागांतील मल-मूरिाचे व्वथिापि योग्य पद्धतीिे होत 
िसल्ािेच असे होते.

मानहतीचा पूर व औषधांचा ओघ असूिही आपण व आपले सरकार या रोगांिा आळा 
घालू शकलेलो िाही. स्वच्छ व नवकचसत मािल्ा गेलेल्ा देशांतही संसगथाजन् रोगांचा 
प्रादभुाथाव होतोच. त्ा देशांिी मलाद्ारे पसरणाऱया रोगांवर नियंरिण नमळवले असले तरीही! 
रोडक्ात, रोगाणूंचा सामिा करणासाठी आपण नकतीही सुसज् असलो, तरीही ते काही 
आपली पाठ सोडणास तयार िाहीत. 

याची अिेक कारणे आहेत. त्ांपैकी मुख् म्हणजे मिुष् स्वतःला िीटपणे ओळखत 
िाही आचण ज्ा निसगाथािे त्ाला निमाथाण केले तो निसगथाही त्ाला िीटसा उमजलेला िाही. 
हे काही मानहतीच्ा अभावातूि झालेले िाही. आजकाल मानहती तर अमयाथाद उपलब्ध 
आहे. उणीव आपल्ा दृष्टीत आहे. एकेका काळात काही नवचशष्ट प्रकारच्ा मानहतीचा 
ओघ व दबाव समाजात वाढतािा नदसतो. त्ाचे तोटे आपल्ा दृनष्टपरात येईपयांत ते चक 
चालते. मग दसुऱया प्रकारचा नवचार, त्ाचा अनतरेक व त्ािुसार बदलाचा आग्रह. हे चक 
सुरूच राहते. 

आपल्ा या प्रवृत्ीची झलक जीवाणूं प्रनत असलेल्ा आपल्ा वतथािात नदसूि येते. 
रोगाणूंची मानहती नमळाल्ािंतर सूक्ष्मजीवांची एकच बाजू आपण बघू लागलो. याची 
सुरुवात झाली १८७६ मध्ये, जेव्ा डॉक्र रॉबटथा कोख यांिी रोगाणूंच्ा संकमणामुळे 
रोग होत असल्ाचे चसद्ध केले. त्ासाठी त्ांिा १९०५ मध्ये वैद्यकशास्त्रातील िोबेल 
पुरस्ारदेखील नमळाला. याचदरम्ाि त्ांचे नमरि व सहकारी पॉल एअरचलख व एक 
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रचशयि वैजानिक इचलय मेचनिकोव यांिी शोध लावला की, रोगाणूंचा िाश करणाऱया 
पांढऱया पेशी आपल्ाच रक्तात असतात. या दोघांिा १९०८ मध्ये वैद्यकशास्त्रातील िोबेल 
पुरस्ार नमळाला.

जीवाणूंचा वापर करूि रोगांिा आळा घालणाचे प्रयत्न वेगवेगळया नठकाणी 
पूववीपासूिच होत आलेले आहेत. भारत, चीि, तुककी, युिाि या देशांत देवीच्ा रोगापासूि 
बचाव करणासाठी लोकांिा, नवशेषतः लहाि मुलांिा, देवीची लागण झालेल्ा एखाद्या 
रोग्याचा ‘पू’ (पस) टोचूि संसगथा करणाची पद्धत होती. ‘लस’ टोचणाची ही पद्धत कुठे 
सुरू झाली आचण कशी पसरली याची कुठेही िोदं िाही. पण हे िक्ी की, एखाद्या रोगाचे 
रोडेसे संकमण पुढे त्ाच रोगापासूि आपले संरक्षण करते ही मानहती काही लोकांिा 
होती. काही रोग संकमणातूि होतात याचाही अंदाज त्ांिा होता.

एडवडथा जेन्नर िावाच्ा एका नब्रनटश डॉक्रला हे १७६०च्ा दशकात ग्रामीण भागातील 
लोकांमुळे समजले. गाईंची देखभाल करतािा काऊपॉक् झालेल्ा गायीचं्ा सतत 
संपकाथात असूिही तेरील गौळणीिंा देवीचा रोग होत िव्ता. प्रयोग म्हणूि, १७९६ मध्ये 
डॉ. जेन्नर यांिी काऊपॉक् झालेल्ा एका स्त्रीच्ा फोडातील पू एका लहाि मुलाच्ा 
अंगात लस म्हणूि टोचला. िंतर त्ा मुलाला देवीच्ा नवषाणूं िी संकनमत केले. पण त्ा 
मुलाला देवीची लागण झाली िाही. या प्रयोगाच्ा आधारे एडवडथा यांिी देवीपासूि बचाव 
करणारी लस तयार केली. 

या घटिेिंतर ९० वषाांिी लुई पाश्चर यांिी १८८६ मध्ये याच चसद्धांतावर आधाररत 
रेबीजची लस तयार केली. त्ावेळेस या शोधाचे यश चसद्ध झाले असले तरी, लस 
कशाप्रकारे काम करते हे त्ांिाही िीटसे कळले िव्ते. कालांतरािे ते उमगले आचण 
रोगप्रनतबंधक उपाययोजिा या िावािे ती लस प्रचचलत झाली. ही एक अतं्त गुं तागुं तीची 
जैवप्रनकया आहे आचण त्ावर नियंरिण ठेवणे कठीण असते. कारण प्रत्ेकाची शरीर-प्रकृती 
ही इतरांहूि रोडीफार वेगळी असतेच.

त्ामािािे रोगाणूंचे वतथाि समजणे सोपे असते. त्ांिा प्रयोगशाळेत, नियंनरित 
वातावरणात वाढवणे शक् असते. इतर प्राणांवर त्ांचे प्रयोगदेखील करता येतात. 
म्हणूिच रोगाणूंचा बीमोड करणाऱया औषधांच्ा शोधांचा वेग वाढला. रोगाणूंचा बीमोड 
करणाऱया या औषधांिी रोगप्रनतबंधक उपायांवर काम करणाऱया लोकांचे लक्ष वेधले. 
१९२८ मध्ये स्ॉटलँडमधील जीवशास्त्रज अलेकझांडर फलेनमंग यांिी एका नवचशष्ट प्रकारच्ा 
बुरशीपासूि पेनिचसलीि िावाचे औषध तयार केले. १९४२ मध्ये या प्रकारच्ा औषधांचे 
‘ॲचटिबायोनटक’ म्हणजेच ‘प्रनतजैनवक’ असे िामकरण झाले. याचा सरळसोट अरथा होतो 
जैव-नवरोधी! ही औषधे नकतीतरी प्रकारच्ा रोगाणूं वर उपचार म्हणूि यशस्वीपणे वापरली 
जातात. त्ांच्ा वापरामुळे असंख् लोकांचे जीव वाचले आहेत आचण नकतीतरी लोकांच्ा 
आजारपणातील वेदिांची तीव्रताही कमी झाली आहे. पेनिचसलीििे व त्ािंतर आलेल्ा 
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इतर ॲचटिबायोनटक औषधांिी उपचार पद्धतीमंध्ये कांती घडवूि आणली आहे. मागच्ा 
शतकात, लोकसंख्ा अनतवेगािे वाढणाच्ा दोि कारणांपैकी हे एक कारण आहे. दसुऱया 
कारणाची चचाथा पुढील प्रकरणात केली आहे.

प्रनतजैनवकांमुळे रोगाणूंची वाढ रांबली का? तर िाही! बॅके्ररयासारख्ा एकपेशीय 
जीवाची आिुवंचशक स्मृती अिेक नपढ्ा जुिी आहे. जसजसे वैद्यकीय संशोधिात िविवीि 
प्रनतजैनवकांचे शोध लागूि त्ांचा वापर वाढत गेला, तसतसे रोगाणू त्ांिा सहि करणे 
चशकत गेले व प्रनतजैनवक नवरोधी आपली प्रनतकारशक्ती वाढवत गेले. प्रत्ुत्र म्हणूि, औषधे 
बिवणाऱया कंपन्ांिी देखील िवीि औषधांच्ा संशोधिात आपली गुं तवणूक वाढवली. 
औषधे बिवणाचा व्वसाय आज जगात सवाांत जास्त उलाढाल असलेला व्वसाय झाला 
आहे. औषधांच्ा नकंमती वाढत आहेत, बरोबरीिे रोगजंतूंची प्रनतकारशक्तीदेखील! औषधे 
बिवणाऱया कंपन्ा आचण रोगाणू यांच्ामध्ये जणू चढाओढच सुरू आहे.

रोगजंतूंची प्रनतजैनवक प्रनतकारशक्ती, हा जगातील वैजानिकांच्ा चचंतेचा नवषय 
झाला आहे. अमेररकेतील ‘सूक्ष्मजीव नवजाि अकादमी’च्ा म्हणणािुसार, या रोगजंतूंची 
प्रनतजैनवक प्रनतकारशक्ती वाढतच जाणार आहे. आपण नकतीही औषधांचा मारा केला, 
तरी ते बचावाचे मागथा शोधूि काढतील. संख्ेिे अमाप असलेले हे सूक्ष्म जीवाणू जिुकीय 
नवकासाच्ा िैसनगथाक शक्तीिे सज् आहेत. ते अनवरत पररवनतथात होत राहतील आचण 
औषधांवर कुरघोडीही करत राहतील, हे तर अगदी निचश्चत 
आहे. १९८७ िंतर रेट २०१५ मधे्य एका ॲचटिबायोनटकचा 
शोध लागला. मधल्ा २८ वषाांत हजारो वैजानिक अिेक 
प्रयोगाशाळांमध्ये अब्जावधी डॉलसथा खचथा करूि निरनिराळे 
प्रयोग करत होते. असे असूिही या संपूणथा कालावधीत कुठलेही 
िवे ॲचटिबायोनटक शोधले गेले िाही. मोठमोठ्ा वैजानिक 
संशोधि संथिांच्ा अहवालांतूि व नवनवध चचाथासरिांमधूि 
एकच प्रश्नारथाक सूर आता उमटतािा नदसतो, ‘ही उत्र-
प्रनतजैनवक युगाची िांदी तर िाही िा?’

१६७५ मध्ये अँटिीवाि लीउिहुक यांिी आपल्ा हातािे बिवलेल्ा सूक्ष्मदशथाक 
यंरिाखाली पनहल्ांदा जीवाणू पानहले, ते त्ांिा देवस्वरूप वाटले होते. ही बाब रोगजंतूंशी 
स्पधाथा सुरू झाल्ािंतरच्ा काळात नवस्मृतीत गेलेली नदसते. जीवाणूं बद्दलची आपली 
समज औषध कंपन्ांिी, त्ांिा सोयीस्र तशी घडवली. रोगप्रसारक िसलेल्ा आचण 
गुपचूपपणे आपले संरक्षण करणाऱया जीवाणूंकडे औषध कंपन्ांिी व अिुषंगािे आपणही 
दलुथाक्ष केले.

आपली वैद्यकीय प्रणाली व संशोधि व्वथिा अचधकानधक व्ावसानयक होत चालली 
आहे. आजारासाठीची महागडी औषधे शोधूि ती नवकणात चजतका िफा आहे, नततका 

जीवािूंचा बागुलबुवा केला जात आहे. त्यांची 
नावे दहशतवादी टोळ्ांसारखी घेतली जातात. 
जादहरातींमध्े तर जीवािू हे शरिुपक्ाचे सैननक, 
नवध्ंसक असल्ाचे जािीवपूव्जक दाखवले 
जाते. त्यांचा नाश करिारी महागडी औषधे 
त्यामुळेच तर नवकली जातात.

मातीचेच पुतळे आम्ी
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िफा निरोगी राहणाचे उपाय शोधणात िाही. ही मिोवृत्ी औषध-उद्योगांतूि सुरू 
होऊि डॉक्सथा, इव्स्पतळे, रोगनिदाि प्रयोगशाळा, केनमस्ट्स, इतकेच िवे्, तर रुग्ांपयांत 
सगळयांमध्ये बळावली आहे. जीवाणूंचा बागुलबुवा केला जात आहे. दहशतवादी टोळया 
असल्ासारखी त्ांची िावे घेतली जातात. जानहरातीमंध्ये तर जीवाणू हे नवधं्सक 
शरिुपक्षाचे सैनिक असल्ाचे जाणीवपूवथाक दाखवले जाते. त्ांचा िाश करणारी महागडी 
औषधे त्ामुळेच तर बाजारात नवकली जातात. या मािचसकतेमुळे नवजािातूि फक्त 
तेवढेच उचलले जाते, ज्ामुळे वस्तू बाजारात हमखास नवकल्ा जाऊ शकतील. आधीच्ा 
काळातील बहुतांश संशोधक केवळ त्ांच्ा चजजासेपोटी व आवडीखातर महत्ाच्ा 
शोधांचे धिी झालेले नदसतात. येरे पुन्ा एकदा अँटिीवाि लीउिहुक यांची आठवण 
होते. त्ांिी लावलेला मायकोस्ोपचा शोध त्ांच्ा कुतूहलामुळेच लागला होता. आज 
पररव्थिती बदलते आहे. आता संशोधि क्षेरिात व्ावसानयकांचीच भरमार आहे. ज्ात 
िफ्ाची शक्ता िाही, अशा नवषयांवर संशोधि करणाऱयांिा पुरेसे आचरथाक पाठबळ 
नमळत िाही.

या वृत्ीत आरोग्याचा, स्वास्थ्य नटकवणाचा नवचार िाही तर गैरसमजाचा प्रसारच 
जास्त आहे. खरे पाहता, आपले संपूणथा जगच जीवाणूं िी व्ापले आहे. जीवशास्त्राच्ा 
अभ्ासकांिी गेल्ा काही वषाांत केलेल्ा संशोधिािुसार प्रत्ेकाच्ा शरीरात जेवढ्ा 
पेशी आहेत, त्ाच्ा दहापट अचधक संख्ा शरीरात राहणाऱया जीवाणूंची आहे. याचा अरथा 
िऊ लाख कोटी पेशी असलेले आपले शरीर सरासरी ९० लाख कोटी जीवाणूंचे घर आहे. 
म्हणजेच प्रत्ेकामध्ये ९,००,००,००,००,००,००० जीवाणू!

नवजािाच्ा दृष्टीिे तर प्रत्ेकाचे शरीर म्हणजे एक स्वतंरि ग्रहच असल्ासारखे आहे 
आचण या ‘ग्रहा’वर अब्जावधी प्राणांचा संचार होत असतो. आपण जसे पृथ्ी िामक 
ग्रहावर अब्जावधी नवनवध प्रकारच्ा पशु-पक्षी-झाडे यांच्ासह जगतो आहोत, अगदी 
तसेच! अंतराळातूि पाहतािा मािवाचे अव्स्तत्व जेवढे महत्ाचे वाटते, त्ापेक्षा आपल्ा 
शरीरासाठी जीवाणूंचे महत् कैकपटीिंी जास्त आहे. अंतराळातूि पाहतािा कुणाची 
ओळख पटणे चजतके अवघड आहे, नततकेच आपल्ा शरीरातील जीवाणूं िा ओळखणे 
अवघड आहे.

एवढ्ा प्रचंड संख्ेिे आपल्ा शरीराच्ा आत-बाहेर असूि देखील आपल्ाला 
त्ांचे अव्स्तत्व जाणवत िाही. साहचजकच, जे जीवजंतू मायकोस्ोपखाली नदसणेही 
कठीण असते त्ांचा व आपला पररचय होणार तरी कसा? एखाद्या ९० नकलो वजिाच्ा 
व्क्तीमध्ये राहणाऱया जीवाणूंचे वजि साधारणपणे एक ते दीड नकलो असते. या एका 
नकलोचे उवथाररत ८९ नकलोशंी असे काही सख् असते की, त्ांचे आपल्ाला ओझे होत 
िाही. काही संशोधकांच्ा मते, आपण जीवाणूं िा शरीराच्ा एका नवशेष अवयवासारखेच 
समजूि घेऊि त्ांचे जति केले पानहजे.
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एकाच िैसनगथाक अचधवासात राहणाऱया दोि प्राणांमध्ये संघषथा तरी असतो नकंवा 
सहकायथा तरी! पुष्कळदा दोन्ी आढळते. निसगाथात कटुतेपेक्षा सामंजस् अचधक 
असते. आपण चजवंत आहोत हा त्ाचाच पुरावा आहे. निसगाथाचे व्ापार साध्या सरळ 
देवाणघेवाणीवरच चालतात. कोणत्ाही कागदी-करारावर सह्ा करूि ते चालत िाहीत. 
त्ात कोटथाकचेऱया, वकील, हंुडी, कजथा असल्ा गोष्टीिंा रारा िसतो. कोणत्ाही प्रकारची 
चलचखत ‘घटिा’ िसते. कुणाच्ाही हक्ांसाठी कायद्याच्ा चौकटीची गरज िसते. आपले 
निणथाय-अनिणथाय व आपल्ा जाचणवा यांपैकी कशावरच या जगाचे परस्पर सामंजस् 
अवलंबूि िसते. मग हे जग चालते तरी कसे?

उदाहरणादाखल एखाद्या फोडाचे निरीक्षण करता येईल. शरीरावर आलेल्ा फोडाचा 
लाल रंग पाहूिच हे कळू शकते की ‘सॅ्टफ’ बॅके्ररयाचा संसगथा झालेला 
आहे. जीवशास्त्रजांिी ‘सॅ्टफायलोकोकस ऑररअस’ असे याचे 
बारसे केले आहे. हा जीवाणू साधारणतः नतघांपैकी एका 
व्क्तीच्ा शरीरावर हमखास आढळतो. आपल्ा त्वचेवर 
व श्सिसंथिेमध्ये, नवशेषतः िाकपुडांमध्ये याचे 
वास्तव् असते. साधारणतः नतघांपैकी दोि लोकांच्ा 
शरीरावर हा कधीिाकधी आढळतोच. फोड दखुला 
तरच त्ाचे अव्स्तत्व आपल्ाला जाणवते. परंतु, अिेक 
नमरिजीवाणूंशी आपली ओळखदेखील िसते. तरी ते 
आपला फोड बरा करणासाठी आचण िवीि रोगाणूंचा त्ावरील 
हल्ा रोखणासाठी तेरे ठाण मांडूि असतात. त्ाच्ा मोबदल्ात त्ांिा आपल्ा 
त्वचेवरील मृत पेशीचंी मेजवािी तेवढी नमळते.

त्वचेवरील जुन्ा पेशी मरूि िवीि पेशी तयार होणे अनवरत सुरू असते. जीवाणूं िी 
मृतपेशी खाल्ला िाहीत, तर त्ा शरीरावरच सडणाचा धोका असतो. एवढेच िाही, 
तर मृतपेशी खाणाच्ा लालसेिे रोगाणू येणाची शक्ता वाढते. नमरिजीवाणू, रोगाणूं िा 
येरे घर करू देत िाहीत. जीवाणू आपल्ा शरीराचे केवळ स्वच्छता कमथाचारीच िाहीत, 
तर पहारेकरीदेखील आहेत. या साफसफाईचे, चौकीदारीचे आपल्ाला नबल येऊ लागले 
कवा या जीवाणूं िी संप पुकारला तरच आपल्ाला यांची खरी नकंमत कळेल. पण ते 
कधीही असा एल्ार करत िाहीत नकंवा त्ांच्ा अचधकारांसाठी कांतीचा उद्ोष करत 
िाहीत. आपण त्ांची ओळख ठेवली िाही तरीही ते अहोरारि राबत असतात. कामे 
नकतीही अवघड का असेिात, जीवाणू ती अनतशय सहजपणे व निमूटपणे करत राहतात.

त्वचा संसगाथाचे आणखी एक उदाहरण पाहूया. चेहऱयावर येणाऱया मुरुमाला एक 
प्रकारचा बॅके्ररया कारणीभूत असतो. त्ाचे अवघड शास्त्रीय िाव सध्या बाजूला ठेवू. 
आपल्ा केसांच्ा मुळाशी असलेल्ा गं्ररीत तयार होणाऱया तेलावर या बॅके्ररयाचे पोषण 

एका संशोधनािरम्ान लक्षात आले 
कती, िमेकरी रुग्ांच्ा शरीरात 
‘िूकवम्व’चा वास नसतो. िमेकरी 
रुग्ांच्ा शरीरात जेहिा िे परजदीवदी 
सोडण्ात आले, तेहिा त्या रुग्ांचदी 
िम्ाचदी तरिार कमदी िोत गेलदी. 
आपल्या शरीराचे केवळ जदीवाणूंशदीच 
नहेि, तर कािदी परजदीवींशदी घतनष् व 
जप्टल संिंध आिेत.

मातीचेच पुतळे आम्ी
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होते. तारुणात पदापथाण करतािा चेहऱयावरील या केशगं्ररी फुगूि त्ांतील तेलाचे प्रमाण 
वाढते. यामुळेच वयात येतािा चेहरा तेलकट होतो आचण याच वयात चेहऱयावर जास्त 
मुरूम येतात. या मुरुमांचा बीमोड करणाची अिेक औषधे सध्या बाजारात नवकली जात 
आहेत. त्ा औषधांच्ा यशापयशाच्ा करा मुरुमांशी झगडणाऱया तरुण-तरुणीकंडूिच 
ऐकाव्ात! असे असूिही ही औषधे नवकणाऱया असंख् कंपन्ा मारि कोट्वधी रुपयांचा 
व्वसाय करत आहेत.

सप्ेंबर २०१२ मधे्य एका नवजािपनरिकेत प्रचसद्ध झालेल्ा शोधनिबंधात काही अमेररकि 
शास्त्रजांिी मुरुमांवर होणाऱया एका हमखास उपायानवषयी आपली निरीक्षणे िोदंवली. 

त्वचेवरील एक व्ायरस मुरुमांच्ा बॅके्ररयाचा घात करत 
असल्ाचे त्ांिा आढळले होते. या संशोधिावर आधाररत एक 
िवीि औषध बिवणानवषयीच्ा चचाथा आता ऐनकवात येऊ 
लागल्ा आहेत. हे औषध बाजारात येईल अरवा ि येईल; 
पण एक िक्ी की, अिेक सूक्ष्म नमरिजीवाणू आपले पहारेकरी 
आहेत. आपल्ाला मारि त्ाची जाणीवही िाही.

संशोधिाच्ा व नवजािाच्ा जगात नमरिजीवाणूं बद्दलचे प्रेम 
व रस अलीकडेच नदसू लागला आहे. ॲचटिबायोनटक औषधांचा 
प्रभाव कमी होत चालला आहे. रोगाणू या औषधांनवरुद्ध 
प्रनतकारशक्ती वाढवत आहेत आचण अचधकाचधक बलवाि 
होत आहेत. क्षयरोगाचा बॅके्ररया व सॅ्टफ बॅके्ररया हे असेच 

वरचढ झालेले आढळूि आले आहेत. इतरही काही रोगाणूं मध्ये ही प्रनतकारशक्ती अगोदरच 
निमाथाण झालेली आहे नकंवा निमाथाण होत आहे. यांतील काही बॅके्ररयांशी आपला संबंध 
तर फार प्राचीि काळापासूि आहे.

पृथ्ीवरील जीविाचे सवाथाचधक व्ापक रूप हे सूक्ष्मजीव होत. प्राणी असो वा विस्पती, 
जीवाणूं चशवाय या कुणाचे जीवियापि होऊच शकत िाही. मातीतील जीवाणूंच्ा 
मदतीचशवाय झाडांिा मातीतूि खाद्य घेता येत िाही. जीवाणूंच्ा मदतीचशवाय मृत 
विस्पतीचंा नकंवा मृत प्राणांचा खताच्ा रूपात पुिजथान् होणे शक् िाही. जीवाणू हाच 
जीविाच्ा लीलेतील सगळयात प्राचीि व मूलभूत घटक आहे. सूक्ष्मजीवांिी भरलेल्ा 
या जगात आपण अगदी अलीकडेच, केवळ चार नदवसांचे पाहुणे म्हणूि आलेलो आहोत 
असे म्हटले, तर वावगे ठरणार िाही. आपण िामशेष झाल्ावर हे जग परत त्ांचेच 
असणार आहे.

जमथािीच्ा एका संशोधि परकाला २००१ मध्ये जीवाणूंच्ा रहस्ाचा एक धागा 
गवसला. हे परक समुद्राच्ा तळाशी सापडणाऱया एका पदाराथापासूि इंधि तयार 
करणानवषयी संशोधि करत होते. समुद्राच्ा तळाशी प्राणवायूचशवाय जगू शकणाऱया 

आपि खाल्ेले अन्न पचवण्ात पोटातील 
जीवािूंची महत्ताची रूनमका असते. ते अन्नातील 

अनेक जत्टल रसांचे नवघटन करून अन्नाला 
सुपाच् बनवण्ाचे काम करतात. आतड्ांमध्े 
अन्नाचे नवघटन करून त्याला शोषून घेण्ासाठी 
अनेक रसायनांची गरज पडते. आपले शरीर ही 

सगळीच रसायने स्वतः बनवू शकत नसल्ाने ते 
स्वतःमध्े या जीवािूंचे पोषि करते.
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जीवाणूंच्ा प्रजाती या परकाला संशोधिादरम्ाि आढळल्ा. समुद्रतळाच्ा आत 
शेकडो फुटांपयांत या जीवाणूंचे अव्स्तत्व आढळूि आले. पावणेचार अब्ज वषाांपूववी ज्ा 
जीवाणूं मुळे पृथ्ीवर सजीव सृष्टी अवतरली त्ा जीवाणूंच्ा व संशोधि परकाला अलीकडे 
सापडलेल्ा जीवाणूंच्ा गुणधमाथात साधम्था आढळले. 

पृथ्ीच्ा सुमारे ७२ टके् भूभागावर समुद्र पसरलेला आहे. सागरतळाशी आचण 
त्ाच्ाही खाली नकती जीवाणू असतील, याची मोजदाद तर काय कल्पिादेखील करणे 
अशक् आहे. शास्त्रजांच्ा अंदाजाप्रमाणे आपल्ा ग्रहावर असलेल्ा एकूण सजीवांपैकी 
एक-तृतीयांश जीव खोल समुद्रात असतात. त्ांिी सोडलेला काबथाि-डाय-ऑक्ाईड 
समुद्राच्ा पृष्भागावर हवेत आला, तर केवळ समुद्रातच िवे्, वातावरणात देखील 
भयंकर प्रलय ओढवेल.

आणखी एका संशोधक चमूच्ा मते, आजपासूि २५ कोटी वषाांपूववी असाच एक 
प्रलय येऊि गेला आहे. पृथ्ीवर संचार करणाऱया एकूण सजीवांपैकी ९० ते ९६ टके् जाती 
त्ा प्रलयात िामशेष झाल्ा. त्ा प्रचंड नविाशािंतर पृथ्ीवर जीवसृष्टी परत येणाकरता 
तब्बल एक कोटी वषगे जावी लागली. आज आपल्ाला विस्पतीचं्ा व प्राणांच्ा स्वरूपात 
दृष्टीस पडणारे जीवि म्हणजे त्ा नविाशातूि वाचलेल्ा चार ते दहा टके् जीवांची अपत्ेच 
आहेत. त्ा नविाशाला एक रौद्र ज्वालामुखी कारणीभूत ठरला आहे असे आतापयांत 
नवजाि माित आले होते. िवीि शोध मारि काही वेगळेच संकेत देतात. त्ांच्ा मते 
काही पुराति जीवाणूंची झालेली अमयाथाद वाढ हे त्ा नविाशामागचे कारण होय. काही 
बॅके्ररयांपासूि नमळालेल्ा आिुवंचशक गुणांमुळे या जीवाणूंची संख्ा अनतशय वेगािे 
वाढत गेली. या जीवाणूं िी सोडलेल्ा काबथाियुक्त वायूं मुळे एक संपूणथा जग िष्ट झाले. 
निळे-नहरवे बॅके्ररया जर ब्रहदेवाप्रमाणे एका िवीि नवश्ाची रचिा करू शकतात, तर 
याच सृष्टीमधील काही जीवाणू शंकराप्रमाणे या जगाचा नविाशदेखील करू शकतात. 
परंतु, तसे होत िाही. तर  ते नवष्णूच्ा व लक्ष्मीच्ा रूपात हे जग चालवतािाच नदसतात, 
संरक्षकाची भूनमका घेतािा नदसतात.

जीवाणूंचा आपल्ा शरीराशी असलेला रेट संबंध समजूि घेणासाठी अमेररकि 
सरकारिे २००८ मध्ये एक मोठा संशोधि प्रकल्प हाती घेतला. त्ाचा दसुरा टप्पा २०१२ 
मध्ये सुरू झाला. त्ाला ‘ह्ुमि मायकोबायोम प्रोजेक्’ असे म्हटले जाते. जीवाणूं वर 
संशोधि करणाऱयांसाठी भूमी तयार करणे हे या प्रकल्पाचे उनद्दष्ट आहे. ‘हु्मि चजिोम 
प्रोजेक्’, ज्ाच्ा मदतीिे आपल्ा जिुकीय गुणसूरिांचा, म्हणजेच डी.एि.ए.चा िकाशा 
बिवणात आला आहे, त्ाच धतवीवर ‘ह्ुमि मायकोबायोम प्रोजेक्’ चालवला जात 
आहे. रोडक्ात, आपल्ा आई-वनडलांकडूि नमळालेल्ा आिुवंचशक तत्ांिा, म्हणजेच 
जिुकीय गुणसूरिांिा, अराथात डी.एि.ए.ला चजतके महत् नमळाले, नततकेच महत् 
जीवाणूं िा नमळाले आहे.

मातीचेच पुतळे आम्ी
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युरोपात देखील अशाच प्रकारच्ा संशोधिांचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या संशोधिांचा 
नवशेष रोख मिुष्ाच्ा आतडांमध्ये आढळणाऱया जीवाणूं वर आहे. आपल्ा शरीरातील 
चार नवचशष्ट जागी जीवाणूंचा अड्ा असतो. ती नठकाणे म्हणजे त्वचा, जििेंनद्रये, 
िाचसकेपासूिची संपूणथा श्सिसंथिा व मुखापासूिची संपूणथा पचिसंथिा. यांपैकी जीवाणूंची 
घिदाट वस्ती असलेले नठकाण म्हणजे आपले आतडे! येरे असलेले कोट्वधी जीवाणू 
आपल्ा अन्नाच्ा अगदी रोडा भागावर स्वतःचे पोषण करतात.

आतडांमध्ये जीवाणू असल्ाचा आपल्ाला नतहेरी फायदा होतो. यांपैकी पनहला 
फायदा म्हणजे आपण खाल्ेले अन्न पचवणात त्ांची महत्ाची भूनमका असते. हे 
जीवाणू अन्नातील अिेक जनटल रसांचे नवघटि करूि त्ास सुपाच् बिवतात. अन्नाचे 
नवघटि करूि, आतडांमध्ये ते शोषूि घेणासाठी शरीराला अिेक रसायिांची गरज 
पडते. आपले शरीर ही सगळीच रसायिे स्वतः बिवू शकत िसल्ािे ते या जीवाणूंचे 
पोषण करते. याचे उदाहरण म्हणजे आपल्ा आतडांत राहणाऱया अिेक जीवाणूं पैकी 
एक अतं्त उपयुक्त जीवाणू, ‘एसे्ररनकया कोलाय’. अराथात ई.कोलाय. पाणाची शुद्धता 
तपासणाच्ा प्रनकयेत हे िाव िेहमीच कािावर पडते. ई.कोलाय सापडल्ास त्ा 
पाणात मलाचे कण असल्ाचे चसद्ध होते. पाणामध्ये याच जीवाणूंचा शोध वैजानिक घेत 
असतात. कारण ई.कोलाय शोधणे सोपे आहे. चशवाय प्रयोगशाळांत काम करणाऱयांिा 
ई-कोलायच्ा संपकाथाचा असा कुठलाही गंभीर धोका िाही, जो एखाद्या घातक रोगाणूच्ा 
संसगाथािे होऊ शकतो.

ई.कोलाय हा बहुपयोगी जीवाणू असूिही, त्ाचा संबंध मलाशी जोडला असल्ािे 
त्ाच्ाबद्दल मिात घृणा निमाथाण होते. तो केवळ मिुष्ाच्ाच िवे्, तर प्रत्ेक उष्ण 
रक्ताच्ा प्राणांच्ा आतडात असतो. ई.कोलायचे शंभरपेक्षा जास्त प्रकार आहेत. त्ांपैकी 
आपल्ाला आजारी करू शकतील असे फारच रोडे आहेत. एरवी ई.कोलाय निरुपद्रवी 
नकंवा लाभदायकच असतात. ई.कोलायच्ा उपव्थितीमुळे रोगाणू आतडांत नटकूच शकत 
िाहीत. आतडांत के-२ िावाचे एक नवशेष जीविसत् अराथात व्व्टॅनमि तयार करणे हे 
त्ांचे काम असते. हे जीविसत् आपल्ा शरीरासाठी, नवशेषतः शरीरातील रक्ताच्ा व 
अथिीचं्ा आरोग्यासाठी आवश्यक असते. परंतु, आपल्ा शरीराला हे जीविसत् तयार 
करता येत िाही. त्ामुळे िव्ािे काही चशकणाऐवजी आपले शरीर हे काम ई.कोलायला 
सुपूदथा करते. के-२ जीविसत् तयार करूि ई.कोलाय त्ालाच पुढे आतडांत शोषूि 
घेणायोग्य बिवतात.

ई.कोलायचे काम ‘जागनतक आरोग्य संघटिे’च्ा नकंवा ‘आरोग्य मंरिालया’च्ा 
आदेशानिदगेशांिुसार होत िाही. आपल्ा आतडांतच त्ाला अन्न, वस्त्र व निवारा नमळत 
असतो. रोगाणूं िा मारणासाठी आपण जेव्ा ॲचटिबायोनटक औषधे घेतो, तेव्ा आपली 
पचिक्षमता व तोडंाची चव दोन्ी नबघडतात. कारण ही ॲचटिबायोनटक औषधे रोगाणूं िा 
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मारोत ि मारोत, आपल्ा आतडांतील नमरिजीवाणूं िा िक्ीच मारतात. हे आपले सूक्ष्म 
नमरि आपल्ा आतडांत परत येईपयांत अन्नपचि योग्यप्रकारे होत िाही आचण तोडंाची 
चवही नबघडलेलीच राहते. ॲचटिबायोनटक्मुळे शरीरातील ई.कोलायच्ा संख्ेबरोबरच 
के-२ जीविसत्ाचे प्रमाणदेखील कमी झालेले संशोधकांिा आढळले आहे. म्हणजेच एका 
प्रकारच्ा आजारावरचे औषध दसुऱया प्रकारच्ा आजाराचे कारण बिते.

आपला लठ्ठपणा वा कृशपणा देखील आपल्ा पोटात राहणाऱया जीवाणूं वर अवलंबूि 
असतो. कमी आहार असूि लठ्ठ असलेले नकंवा जास्त आहार असूि नकडनकडीत असे 
दोन्ी प्रकारचे लोक आपल्ाला पाहवयास नमळतात. यात जीवाणूंचा हात असल्ाचे 
नवजािाला आता नदसू लागले आहे. मधुमेह या आजारात देखील शरीरातील जीवाणूंचे 
संतुलि नबघडल्ाचे पुरावे आढळूि आले आहेत. आपल्ा चचत्वृत्ी, आिंद-उदासीिता 
यांत तर जीवाणूंचा हस्तक्षेप असतोच. याखेरीज आपल्ा नववेकबुद्धीवर देखील त्ांचा 
प्रभाव असतो.

आणखी एका जीवाणूचे उदाहरण बघूया. ‘हेचलकोबॅक्र पायलोरी’ नकंवा एच. 
पायलोरी िावाचा हा जीवाणू आपल्ा पोटात राहतो. सरासरी 
दोिपैकी एका व्क्तीच्ा पोटात हा आढळतोच. प्रत्ेक 
व्क्तीला याचा संसगथा कधीिाकधी होतोच. साधारणतः 
एक लाख वषाांपूववीदेखील हा जीवाणू मिुष्ाच्ा आतडांत 
असल्ाचे पुरावे नमळाले आहेत. ज्ांच्ा पोटात याचे अव्स्तत्व 
असते त्ांपैकी एक-पंचमांश लोकांिा पोटाचे काहीिाकाही 
नवकार होतात. हे आजार वाढले, तर पोटात जखमदेखील 
होते. ती चचघळल्ास कॅन्सरसारख्ा आजाराचा धोका वाढतो. 
१९९४ मध्ये ‘जागनतक आरोग्य संघटिे’िे या जीवाणूला 
कॅन्सरजन् मािले आहे. पचश्चमेकडील देशांमध्ये याचा बीमोड 
करणासाठी ॲचटिबायोनटक औषधांचा मोठ्ा प्रमाणात वापर 
झाला आचण त्ामुळे या जीवाणूं पासूि होणारे आजार कमी 
होऊ लागले.

यािंतर अिेक वषाांिी एका संशोधकाला असे आढळले की, ‘हेचलकोबॅक्र पायलोरी’चे 
अव्स्तत्व पोटाच्ा आरोग्यासाठी उपकारकदेखील असते. हे जीवाणू पोटातील आम्लांवर 
नियंरिण ठेवतात, तसेच पोटातील काही िेमक्ा रसायिांचा ताळमेळही सांभाळतात. 
ॲचटिबायोनटक औषधांिी या जीवाणूं िा िष्ट केल्ास पोटातील आम्लतेशी संबंचधत काही 
आजारांचे प्रमाण वाढते. हे आजार पराकोटीला गेले, तर अन्निचलकेचा कॅन्सर होऊ 
शकतो. म्हणजेच एक आजार बरा करणाच्ा प्रयत्नात दसुरा आजार बळावणासाठी पूरक 
अशी पररव्थिती निमाथाण होते. वरूि औषधोपचारांचा खचथा होतो तो वेगळाच!

मातीचेच पुतळे आम्ी

अपेंत्डसि हा मानवाच्ा उत्कांतीमध्े त्याच्ा 
शरीरात उरलेला एक ननरुपयोगी अवयवावशेष 
असल्ाचे मानले जाते. अपेंत्डसिचा आजार 
झाला असता अपेंत्डसि काढून टाकण्ात 
शल्चचत्कत्सकांना अजजबात वावगे वाटत 
नाही. काही शास्त्रज्ांना याची उपयुक्तता 
अगदी अलीकडेच लक्ात आली आहे. आपल्ा 
आतड्ांतील नमरिजीवािूंची ही रोपवात्टका 
असल्ाचे काही लोक मानू लागले आहेत.
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वेगवेगळया भौगोचलक पररव्थितीमध्ये राहणाऱयांच्ा पोटातील जीवाणूदेखील 
वेगवेगळे असतात. याचा सरळ संबंध खाणा-नपणाच्ा सवयी व तेरील माती, पाणी 
इत्ानदंशी असल्ाचे मािले जाते. त्ामुळे एखाद्या नवचशष्ट नठकाणचे अन्न पचवू शकतील 
असे जीवाणूदेखील खासकरूि नतरल्ाच थिानिकांच्ा पोटात आढळतात, बाकीच्ांच्ा 
पोटात िाही. त्ामुळे एखाद्या िवीि नठकाणच्ा अन्न-पाणाशी जुळवूि घेणासाठी रोडा 
वेळ जाऊ द्यावा लागला, तर त्ात आश्चयथा कसले!

आपल्ा नमरिजीवाणूंचे दसुरे महत्ाचे कायथा म्हणजे रोगाणूं िा रोपवूि ठेवणे. काही 
कोट्वधी सूक्ष्म सैनिक आपल्ा शरीराचे रक्षणच करत असतात जणू! रोगाणूंचे व 
जीवाणूंचे अन्न एकच असल्ािे ते नमळवणासाठी त्ांची एकमेकांशी सतत चढाओढ सुरू 
असते. जीवाणूंचे अन्न रोगाणूं िी खाल्े, तर जीवाणूंसाठी काय उरेल? चशवाय रोगाणूं मुळे 
आपण आजारी पडलो, तर आपल्ा शरीराला म्हणजेच जीवाणूंच्ा निवासाला धोका आहे. 
अराथात, आपल्ा आरोग्यावरच जीवाणूंचे आरोग्य अवलंबूि आहे. आपल्ा घासातला 
चचमणीचा घास त्ांचाही आहे. हे सहजीवि लाखो वषाांपासूिचे म्हणजे अगचणत नपढ्ांचे 
आहे. आनदमािवापासूि ते चालत आले आहे. हे मैरि जन्ापासूिचेच आहे. आपल्ा 
नमरिाला हािी पोहोचवणाऱयांिा हे जीवाणू सोडत िाहीत, कुठेही, कधीही! नमरिजीवाणूंचे 
सहकायथा रोगाणू करत असलेल्ा नवधं्साला पुरूि उरते. आपण चजवंत आहोत हा त्ाचा 
प्रत्क्ष पुरावा आहे.

नमरिजीवाणूं बरोबरच्ा आपल्ा संबंधांची चाचपणी आणखी एका आजाराच्ा 
उदाहरणािे करता येईल. कोलायटीस हा आजार क्ॉचस्टट्नडयम नडव्फफसाईल िावाच्ा 
रोगाणूमुळे होतो. काही जणांच्ा मोठ्ा आतडात हा रोगाणू निच्रिय बसलेला आढळतो. 
कारण तेरे राहणारे नमरिजीवाणू या धनटगंणाचा लगाम आवळूि असतात. त्ाला उधळू 
देत िाहीत.

क्ॉचस्टट्नडयम नडव्फफसाईल या रोगाणंूिी ॲचटिबायोनटक औषधांचा मारा सहि करणे 
चशकूि घेतले आहे. परंतु, त्ांच्ावर नियंरिण ठेवू शकणारे आपले नमरिजीवाणू मारि 
त्ा औषधांिा बळी पडतात. त्ामुळे काही रोग्यांमध्ये कुठलेही ॲचटिबायोनटक औषध 
घेतल्ािंतर क्ॉचस्टट्नडयम नडव्फफसाईलचा प्रकोप वाढतो. या रोगाणूंच्ा अश्या काही 
जाती निपजल्ा आहेत, ज्ा कुठल्ाच औषधाला जुमाित िाहीत. यावर एक प्रभावी 
उपचार आता शोधला गेला आहे. एखाद्या सुदृढ व्क्तीच्ा मलाचा रोडा भाग रोग्याच्ा 
मोठ्ा आतडात टाकला जातो. मलाबरोबर नमरिजीवाणू तेरे पोहोचताच रोगाणूंचा 
प्रकोप कमी होतो. या उपचाराबद्दल बोलणे सुसंसृ्त वाटत िसले, तरी कोलायटीसग्रस्त 
रोगी या उपचाराचे खरे मूल् जाणतात.

जीवाणूंच्ा शोधात असतािाच आंरिपुच्छाची अराथात अपेंनडक्ची उपयुक्तताही 
लक्षात आली. मोठ्ा आतडाशी संलग्न असलेला हा अवयव. अपेंनडक्चा आजार 
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तवज्ान तर आता प्रत्येक शरीराकडे 
अब्जावधदी सूक्ष्म प्राण्ांचा मुक् 
संचार असणाऱ्या एका स्वतंत्र 
ग्रिाप्रमाणे िघते. आपण जसे पृथ्दी 
नामक ग्रिावर तवतवध प्रकारच्ा 
अब्जावधदी पशु-पक्षदी-झाडे 
यांच्ासि जगतो आिोत, अगिदी 
तसेच! आपल्या प्रत्येकाच्ा 
शरीरात जेवढ्ा पेशदी आिेत 
त्यांच्ा ििापट अधधक संख्ा 
त्यात रािणाऱ्या जदीवाणूंचदी आिे.
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झाल्ाचशवाय त्ाच्ाकडे आपले लक्षदेखील जात िाही. काही लोकांमध्ये तर आजारामुळे 
अपेंनडक् फुटतेसुद्धा! शल्चचनकत्सकांिा अपेंनडक् काढूि टाकणात काहीच वावगे 
वाटत िाही. मािवाची उत्ांती होत असतािा त्ाच्ा शरीरात उरलेला हा एक निरुपयोगी 
अवयवावशेष आहे, असे मािले जाते. मारि हा अवयव नमरिजीवाणूंची रोपवानटका आहे, 
असे काही लोक माितात. ज्ा कोलायटीसच्ा रुग्ांचे अपेंनडक् काढले गेले, त्ांिा 
कोलायटीस हा रोग परत होणाची संभाविा दपु्पट झाली असल्ाचे अमेररकेतील एका 
इव्स्पतळातील निरीक्षणात आढळले. अपेंनडक् सुव्थितीत असणाऱयांमध्ये कोलायटीसचा 
धोका कमी असतो.

जीवाणूंचे हे प्रकरण केवळ आतडांपुरतेच मयाथानदत िाही. आपण वर िाकापयांत 
आलो तर कळते की, िाकामागे आपल्ा कवटीच्ा हाडामध्ये चार जोडी पोकळया 
असतात. त्ांिा सायिस म्हणतात. त्ांचे औचचत् नवजािाला अद्यापही िीटसे कळलेले 
िाही. परंतु, या पोकळयांमध्ये कोणत्ाही रोगाणूंचे संकमण झाले, तर ताबडतोब 
डॉक्रकडे धाव घ्ावी लागते. अमेररकेत वषथाभरात साधारणतः तीि कोटी लोकांिा या 
रोगामुळे दवाखान्ात जावे लागते. अमेररकेत या रोगाच्ा उपचारावर होणारा खचथा अंदाजे 
२४० कोटी डॉलर एवढा आहे. आपल्ाकडेही हा आजार वाढत चाललेला नदसतो, पण 
अचधकृत आकडांची िोदं मारि िाही.

अमेररकेतील सात संशोधकांिी नमळूि या आजाराचे वेगळया अंगािे नवश्ेषण करणारा 
एक शोधनिबंध २०१२ मध्ये प्रकाचशत केला. सायिसच्ा दीघथाकालीि संसगाथाला कारणीभूत 
असलेल्ा रोगाणूंच्ा वतथाणुकीचा त्ांिी अभ्ास केला. या अभ्ासादरम्ाि त्ांिा निरोगी 
माणसाच्ा सायिसमध्ये असे काही जीवाणू आढळले, जे रोगी माणसाच्ा सायिसमध्ये 
िव्ते. त्ांपैकी एक नवशेष जीवाणू होता, जो सायिसमध्ये रोगाणूं िा हातपाय पसरू देत 
िाही. हा नमरिजीवाणू आजारी लोकांच्ा सायिसमध्ये बेपत्ा होता. याचाच अरथा असा की, 
नमरिजीवाणूंची संरक्षक फळी कमजोर पडल्ामुळेच आजाराचा प्रादभुाथाव होतो. संरक्षक 
फळी कमजोर करणारी ॲचटिबायोनटक औषधे आपल्ाकडे सध्या घाईिे आचण वारंवार 
घेतली जातात. खरे तर, ॲचटिबायोनटक औषधांचा वापर अनतशय काळजीपूवथाक होणे 
अपेचक्षत असते.

नमरिजीवाणूं पासूि नमळणारा नतसरा फायदा म्हणजे आपली रोगप्रनतकारकशक्ती मजबूत 
होणे. निसगाथािे आपल्ाला रोगांशी लढणाचे बळ नदले असले, तरी कधी कधी ते कमी 
पडते. यामागे रोगाणू, कुपोषण नकंवा इतर काहीही कारण असू शकते. या रोगप्रनतकारक 
यंरिणेला सबल, सक्षम करणे हे नमरिजीवाणूंचे काम आहे. हे सारे समजूि घेणासाठी 
आईच्ा दधुाचा उल्ेख अत्ावश्यक ठरतो. 

नमरिजीवाणूं बाबतच्ा संशोधिात जसे आपण कमी पडतो आहोत, तसेच आईच्ा 
दधुाचे योग्य मूल्मापि करणातही आपण पूणथापणे अयशस्वी ठरलो आहोत. या दधुाचा 
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व्ापार होऊि त्ातूि िफा नमळणाची शक्ता िसल्ािे असे झाले असावे. ज्ा रोडक्ा 
संशोधकांिी यावर काम केले आहे त्ांच्ा मते, मािवाला आईच्ा दधुापेक्षा गायीचे दधू 
नकंवा द्राक्षापासूि तयार होणारी दारू यांच्ाबद्दल अचधक मानहती आहे. चशवाय जे काही 
रोडेफार संशोधि झाले आहे, ते चशशुआहार बिवणाऱया कंपन्ांिी केले आहे. आईच्ा 
दधुाला पयाथाय म्हणूि डबाबंद ‘फॉम्ुथाला’ पावडरी या कंपन्ा नवकतात. या पावडरीचंा 
आंतरराष्टट् ीय व्ापार आज काही अब्ज डॉलरपयांत पोहोचला आहे. परंतु, जीवाणूं वर गेल्ा 
काही वषाांत झालेल्ा निरनिराळया संशोधिांमुळे आईच्ा दधुाकडे िव्ा दृष्टीिे बनघतले 
जाऊ लागले आहे.

आईच्ा दधुावर वाढलेल्ा मुलांमधील रोगप्रनतकारक क्षमता जास्त असते, हे तर आता 
सवथाजात आहे. यामागचे निचश्चत कारण आजवर स्पष्ट िव्ते. बाळाच्ा आहाराव्नतररक्त 
आईच्ा दधुाचे इतर काही कायथा असू शकते, हे कुणाला ठाऊक िव्ते. आजारांपासूि 
बाळाचे रक्षण हेदेखील या दधुाचे महत्ाचे कायथा असल्ाचे काही संशोधक अगदी 
अलीकडे म्हणू लागले आहेत. बाळांच्ा रक्षणाचे हे काम जीवाणूंच्ा मदतीिे कसे होते 
हे िीट समजूि घेणासाठी आपण कसे जन्तो, हे आपल्ाला 
समजूि घ्ायला हवे.

गभाथातील वातावरण रोगांपासूि सुरचक्षत असते; पण 
बाहेरील जग तर तसे िाही. जन्ािंतर िवजात बाळाला 
रोगांपासूि दरू ठेवणे कठीण आहे. आईचे शरीर जीविोपयोगी 
व संरक्षक जीवाणूंचे जति करते. जििमागाथातूि बाहेर पडत 
असतािा बाळाचा संपकथा  या जीवाणूंशी होतो. गभाथाशयातूि 
बाहेर येणाच्ा मागाथावर हे जीवाणू जणू या िवीि जीवाचे 
स्वागतच करतात. बाळाच्ा शरीरात प्रवेश करूि ते लगोलग 
त्ाच्ा सुरक्षेच्ा कामाला लागतात. ऑपरेशििे जन्लेली 
बाळे या लाभापासूि वंचचत राहतात, कारण जििमागाथाशी त्ांचा संपकथा  आलेला िसतो. 
ऑपरेशििे जन्लेल्ा िवजात बाळांिा आईच्ा जििमागाथातील स्ावांिी ओले करणाची 
पद्धत काही दवाखान्ांमध्ये अलीकडे सुरू झाली आहे. असे केल्ािे ही बाळे िैसनगथाक 
संरक्षक जीवाणूं पासूि वंचचत राहत िाहीत.

बाळाच्ा जन्ािंतर लगेचच अिेक प्रकारचे जीवाणू त्ाच्ा शरीराकडे धाव घेतात. 
यात रोगाणूदेखील असतात. रोगाणूंचे नमरिजीवाणूं बरोबरचे महायुद्ध प्रत्ेक शरीरात 
जन्ाबरोबरच सुरू होते आचण ते मृतू्पयांत चालते. आईच्ा शरीरात या संरक्षक जीवाणूंचे 
पोषण करणाच्ा इतर व्वथिादेखील असतात. आईच्ा दधुात एक नवचशष्ट प्रकारची 
शकथा रा असते. संशोधक या शकथा रेला ‘ऑचलगोसॅके्राइड’च्ा रेिणीत टाकतात. बहुतेक ही 
सगळीच साखर बाळाच्ा मलातूि बाहेर पडते असे परीक्षणांती नदसूि आले आहे. तरी 

आईच्ा दधुात असे काही रस असतात, जे एका 
जीवघेण्ा रोगािूला चुचकारून त्याची कोंडी 
करतात आणि त्याला जवळपास फरफटतच 
मलाबरोबर बाहेर काढतात. हा रोगािू एक 
अमीबा आहे. याचा संसग्ज झाल्ास ‘आव’ 
झाली असे म्ितात. आव ही लहान मुलांनाच 
नवे्, तर मोठ्ांनाही अगनतक करते.

मातीचेच पुतळे आम्ी
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आईचे शरीर एवढ्ा प्रमाणात ही साखर का बिवते? या कठीण कामात ते आपली इतकी 
ऊजाथा का खचथा करते?

संशोधकांिा याची उत्रे अगदी अलीकडेच नमळाली आहेत. बाळाच्ा शरीरातील 
जे जीवाणू रोगाणूंचा सामिा करत बाळाची रोगप्रनतकारक शक्ती वाढवत असतात, त्ा 
जीवाणूंचे पोषण याच शकथा रेवर होते. आईचे दधू बाळाच्ा पोटात गेल्ावर लगेच नतरे 
‘नबफीडोबॅके्ररया’ वगाथातील जीवाणू वस्ती करतात. यांच्ा उपव्थितीत रोगाणूं िा तेरे पाय 
रोवणे अशक् होते. आईच्ा दधुापासूि वंचचत रानहलेल्ा बाळांच्ा पोटात हे नमरिजीवाणू 
वस्तीला येणे कठीण असते. या कारणािे त्ांची रोगप्रनतकारक शक्ती आईच्ा दधुावर 
पोसलेल्ा बाळांपेक्षा कमी असते.

एका दसुऱया संशोधकांच्ा चमूिे आईच्ा दधुात असलेले काही इतर रस शोधले 
आहेत. आईच्ा दधुातील हे रस एका जीवघेणा रोगाणूला चुचकारूि त्ाची कोडंी 
करतात आचण त्ाला जवळपास फरफटतच मलाबरोबर बाहेर काढतात. हा रोगाणू एक 
अमीबा आहे. याचा संसगथा झाल्ास ‘आव’ झाली असे म्हणतात. आव ही लहाि मुलांिाच 
िवे्, तर मोठ्ांिाही अगनतक करते. असंख् लोक अमीबामुळे होणाऱया या आजाराला 
बळी पडतात.

आता काही संशोधक आईच्ा दधुाचे गुणधमथा असलेली औषधे शोधणाच्ा कामात 
गुं तले आहेत. औषध तयार होणे, नवकले जाणे, त्ािे रुग्ाचा उपचार होणे, औषध 
कंपन्ांिा फायदा होणे हे सगळे आपापल्ाजागी ठीकच आहे. परंतु, या संशोधिाचा कल 
रुग्ांवर उपचार करणापेक्षा िफा कमावणाकडेच जास्त आहे. हे आपल्ा युगाचे ददुदैव 
आहे. सगळया उपयुक्त मानहतीचा उपयोग फक्त िवीि औषधे बिवणासाठीच होत आहे. 

१९७०च्ा िशकात शोध 
लागलेल्या ट्ायक्ोसॅन नामक 
रोगाणूनाशकाचा वापर आज 
अनेक गोटिींमध्े िोतो आिे. 
त्याचा वापर लिान मुलांच्ा 
खेळण्ांपासून टूथपेस्ट ते 
शौचालय स्वच्छ करण्ाच्ा 
सािणापयगंत प्रत्येक हठकाणदी िोऊ 
लागला आिे. आपल्या आरोग्ावर 
िोणाऱ्या त्याच्ा पररणामांतवषयदीचे 
प्रश्न आता उठू लागले आिेत.
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मग ती ॲचटिबायोनटक औषधे असोत की नमरिजीवाणूंचे पोषण करणारी सध्या प्रचलिात 
येऊ लागलेली प्रोबायोनटक औषधे असोत. प्रोबायोनटक औषधे बिवणाऱया कंपन्ाच 
नमरिजीवाणूं वर निघणाऱया नवजाि नियतकाचलकांच्ा नवशेषांकांचे प्रायोजक असल्ाचे 
निदशथािास आले आहे. यात आईचे दधू केवळ एक माध्यम आहे. कंपन्ांसाठी ते उपयोगी 
असते, कारण त्ातूि नवकीयोग्य वस्तूंचा शोध लागू शकतो.

अिेक संसृ्तीमंध्ये जन्दात्ांिा व पालिपोषण करणाऱयांिा आदरणीय मािले जाते. 
आईच्ा दधुाबरोबरच पृथ्ी, िद्या यांच्ाबद्दल देखील कृतजतेचा भाव असतो. कारण 
त्ांच्ाचशवाय जगणे शक् िाही. आईच्ा दधुातच जीवाणूंची नकमया जर एवढी मोठी, 
तर त्ा जीवाणूंच्ा लीलेिे सवथा सृष्टी व्ापली, मग ती धरती असो वा िद्या, तर त्ात 
आश्चयथा ते काय?

आधी धरतीबद्दलच बोलूया. आपण आपल्ा शरीरासोबत जो व्वहार करत आहोत, 
त्ातूि मातीचे रक्षण कसे काय होणार? मातीतूि उगवलेले, झाडा-पािांच्ा रूपात असलेले 
जीवि प्राणांच्ा पोटात जाऊि मलाच्ा रूपात परत मातीतच यायला हवे हा सृष्टीचा 
नियम आहे. प्राणांच्ा मल-मूरिाचे झाडांच्ा खाद्यात रूपांतर करणारे असंख् जीवाणू 
मातीत वास्तव् करूि असतात. मैलापाणाच्ा िाल्ा व गटारे या जीविदायी उवथारतेला 
मातीपासूि दरू, मलनिस्ारण प्रनकया संयंरिामध्ये घेऊि जातात. मूरिाबरोबर आपल्ा 
शरीराबाहेर पडणारी ॲचटिबायोनटक औषधेही िाल्ांमागगे तेरे पोहोचतात. गटारांमागगे तेरे 
पोहोचेपयांत त्ांची मारिा कमी होते. सौम् झालेल्ा या औषधांच्ा संपकाथात येणाची 
संधी रोगाणूं िा नमळते.

या औषधांचा मोठा भाग मूरिामागगे निघूि जातो, हे तथ् पेनिचसलीिच्ा वापराच्ा 
आरंभीच्ा काळातच समजले होते. ॲचटिबायोनटकचा वापर दसुऱया महायुद्धाच्ा काळात 
सुरू झाला. त्ा काळात त्ांचे उत्पादि खूप कमी प्रमाणात होत होते. ज्ा सैनिकांिा हे 
नदले जाई, त्ांचे मूरि एकनरित केले जात असे. तेच मूरि वाळवूि त्ातूि औषध वेगळे 
काढूि ते इतर जखमी सैनिकांिा नदले जात असे.

सध्या ॲचटिबायोनटक औषधे मणा-टिांमध्ये तयार होतात. मूरिासोबत बाहेर पडलेली 
औषधे आता गोळा केली जात िाहीत. रोगाणूं िा मलनिस्ारण प्रनकया संयंरिांत नमळणाऱया 
या औषधांचे स्वरूप संयंरिांत पोहोचेस्तोवर अतं्त सौम् झालेले असते. शरीरातील रोगाणू 
ज्ाप्रमाणे औषधांिा सहि करणे चशकतात, तसेच काहीसे बाहेरदेखील होते. या बळकट 
रोगाणूंची पुढची नपढी ‘ही’ प्रनतकारशक्ती जन्तःच घेऊि येते. यांचे प्रजिि फारच 
वेगािे होत असल्ािे सुधाररत जिुकीय गुणसूरिांचा म्हणजे डी.एि.ए.चा वारसाही पुढच्ा 
प्रत्ेक नपढीपयांत जलदगत्ा पोहोचतो. अमेररकेतील एका आधुनिक मलनिस्ारण 
प्रनकया संयंरिातूि बाहेर पडणाऱया पाणातील जीवाणूं मध्ये ॲचटिबायोनटक औषधांसाठीची 
प्रनतकारशक्ती आढळूि आली.

मातीचेच पुतळे आम्ी
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आपण आता अशाच एका रोगाणूचे २००९ मधील उदाहरण बघूया. एक ५९ वषवीय 
रुग् आपल्ा फोडाच्ा उपचारासाठी प्ररम लुचधयािातील व त्ािंतर नदल्ीतील एका 
इव्स्पतळात दाखल झाला होता. एका लहािशा ऑपरेशिमुळे तो बरा झाला आचण 
त्ािंतर तो स्वीडिला आपल्ा गावी परतला. गावी परतल्ावर तेरे त्ाला मूरिमागाथातील 
संसगाथाचा रिास सुरू झाला. त्ाच्ा रिासावर कुठलेही औषध पररणामकारक ठरत िसल्ाचे 
त्ाच्ावर उपचार करणाऱया डॉक्रांिा आढळले. त्ाच्ा आजारावरची सवथाच औषधे 
निष्फळ ठरत होती. त्ाच्ा मूरिाचे परीक्षण केल्ािंतर डॉक्रांिा त्ात न्ूमोनियाचा 
एक रोगाणू आढळला. या रोगाणूत अिेक ॲचटिबायोनटक औषधांचा प्रनतकार करणाची 
क्षमता होती.

तेरील डॉक्रांिी याचे िाव ‘िवी नदल्ी’ असेच ठेवले. 
वतथामािपरिांमधूि, माचसकांमधूि याचा उल्ेख ‘न्ू देल्ी 
सुपरबग’ म्हणजेच ‘नदल्ीचा महाररी रोगाणू’ असा होऊ 
लागला. या िामकरणाला आपल्ाकडे कडाडूि नवरोध झाला. 
भारताची प्रनतमा मचलि करणाचा प्रयत्न होत आहे, असे याबद्दल 
म्हटले गेले. हा वाद केवळ िावापुरता व राष्टट् ीय प्रनतषे्पुरताच 
रानहला. ज्ा ॲचटिबायोनटक औषधांच्ा गैरवापरािे ही समस्ा 
उभी रानहली होती, त्ाचे कुणालाही सोयरसुतक िव्ते. जेरे 
रोगाणूं िा अिेक प्रकारच्ा ॲचटिबायोनटक औषधांचा सामिा 
करावा लागतो, तेरे ते अचधक बलवाि होतात.

इव्स्पतळ अशीच एक जागा आहे. येरे येणाऱया प्रत्ेक 
रुग्ासोबत अिेक प्रकारचे रोगाणूही प्रवेश करतात. अिेकांिा 

येरे ॲचटिबायोनटक औषधे केवळ सावधनगरी म्हणूि नदलेली असतात. रुग्ांिा तो नवचशष्ट 
आजार िसला तरी! दवाखान्ाच्ा साफसफाईसाठी देखील अिेक प्रकारच्ा जंतुिाशकांचा 
वापर होत असतो. त्ांच्ा एकनरित पररणामांमुळे बहुतेक रोगाणू मारले जातात. या 
कठीण पररव्थितीत जे रोगाणू तग धरूि राहू शकतात ते महाबली होतात. कोलायटीसच्ा 
रोगाणूंच्ा रौद्र रूपाचे उत्पनत्थिाि अमेररकेतील इव्स्पतळे आहेत असे मािले जाते.

‘न्ू देल्ी सुपरबग’ची उत्पत्ीदेखील आपल्ाकडील इव्स्पतळांमध्ये असल्ाचे मािले 
जाते. मुं बईतील एका दवाखान्ात तीि मनहन्ांच्ा कालावधीत याचा संसगथा झालेले 
२२ रुग् आढळले. उत्र प्रदेशातील नबजिौरिगर येरील एका बालरुग्ालयात २००९ 
ते २०११च्ा दरम्ाि दाखल झालेल्ा अिेक िवजात बाळांमध्ये याचा संसगथा झालेला 
आढळला. यातील १४ बाळांची व्थिती गंभीर होती आचण सहांचा तर मृत्ूदेखील झाला. 
अलीकडे हा सूक्ष्म महाबली इव्स्पतळांपासूि दरू, इतररि पसरला असल्ाचेही पुरावे नमळू 
लागले आहेत. नदल्ीतील नपणाच्ा पाणात याचे अव्स्तत्व आढळल्ाच्ा तकारी आल्ा 

स्वच्छतेनवषयीच्ा आपल्ा आधुननक 
कल्पनांमध्े सूक्ष्मजीवांबद्दलचा आदर त्कंवा 

नवचार नसल्ाने आपि नवनवीन आजारांच्ा 
तावडीत सापडत आहोत. ‘अॅलजषी’ अशाच एका 

रोगसमूहाचे नाव आहे. अॅलजषीमुळे होिाऱया 
रोगांचे प्रमाि गरीब देशांच्ा तुलनेत युरोप व 

अमेररका यांसारख्ा श्ीमंत देशांत जास्त आहे. 
आपल्ा देशात नवीन आधथ्जक नवकासाबरोबरच 

अॅलजषीदेखील पसरत आहेत.
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आहेत. हृषीकेश व हररद्ार येरील गंगेच्ा पाणात हा आढळला आहे. मागील काही 
वषाांपासूि हा इतर काही देशांतही नदसू लागला आहे. सुरुवातीला फक्त भारतप्रवास करूि 
गेलेल्ांमध्येच हा नदसत असे. आता याचे संकमण नतकडेदेखील होत आहे.

िवी नदल्ीच्ा ‘सर गंगाराम इव्स्पतळा’तील डॉक्रांच्ा व सूक्ष्मजीवशास्त्रजांच्ा 
वैजानिक चमूिे आजार पसरवणाऱया बुरशीचे अिेक प्रकार शोधले आहेत. कोणत्ाही 
औषधािे या बुरशी मरत िाहीत. यानवषयावरील त्ांचा एक शोधनिबंध २०१२च्ा 
नडसेंबरमध्ये प्रकाचशत झाला होता. बुरशीचंी औषधांनवरोधात प्रनतकारशक्ती लक्षणीय 
रीतीिे नवकचसत होत असल्ाचेच हे पुरावे आहेत, असे या शोधपरकाचे प्रमुख डॉक्र 
चांद वत्ल यांिी एका वतथामािपरिातील मुलाखतीत सांनगतले आहे.

दकुािातूि औषधे नवकत घेणासाठी डॉक्रच्ा सहीच्ा कागदाची देखील गरज 
आपल्ा देशात िसते. डॉक्रदेखील ॲचटिबायोनटक औषधे चलहूि देणास अचजबात 
नवलंब करत िाहीत. रुग्ांिा जास्तीत जास्त औषधे चलहूि द्यावीत यासाठी डॉक्रांवर 
औषध कंपन्ांचा दबाव असतो. यानवषयी अचधकृतपणे चचाथा होत िसली, तरी औषधांच्ा 
या अंदाधुं द वापराबद्दल अिेक डॉक्र चचंनतत आहेत. जगभरातील कुठल्ाही चचाांमध्ये 
जेव्ा रोगाणू औषधांवर वरचढ होत असल्ानवषयीच्ा चचाथा होतात, तेव्ा भारतातील 
औषधांच्ा गैरवापराचा उल्ेख झाल्ाखेरीज राहत िाही.

असे असूिही आपल्ा चचनकत्सा पद्धतीत ॲचटिबायोनटक औषधांच्ा वापरावरच भर 
नदला असल्ाचे नदसते. यालाच आरोग्य मािले गेले आहे आचण आचरथाक नवकासही! 
इव्स्पतळे व हॉटेलस यांसारखी स्वच्छता घरीसुद्धा नदसावी म्हणूि आजकाल काही समृद्ध 
घरांमधील शौचालयांमध्ये जंतुिाशकांचा भरभरूि वापर केला जात आहे. काही जण 
तर रोगाणूिाशक द्रवाची बाटली चखशातच ठेवतात आचण वारंवार या सॅनिटायझरिे हात 
स्वच्छ करतात. अचधक सावधनगरी म्हणूि ॲचटिबायोनटक साबणािे हात धुतात. या 
उत्पादिांच्ा जानहराती नदशाभूल करणाऱया असतात. जणू स्वच्छतेचे सवपोत्म साधि हेच 
आहे. साबणािे हात धुणे, नवशेषतः शौचालयातूि आल्ावर, हे आरोग्यासाठी चांगले 
असल्ाचे नवजािही सांगते. परंतु, ॲचटिबायोनटक साबणांचे वास्तव ‘टट्ायक्ोसॅि’ िामक 
ॲचटिबायोनटकच्ा गोष्टीतूि उलगडते.

टट्ायक्ोसॅि हे एक नवचशष्ट रोगाणूिाशक आहे. रुग्ालयांमधूि त्ाचा वापर 
साधारणपणे १९७०च्ा दशकात सुरू झाला. हळूहळू त्ाचा वापर साबण, टूरपेस्ट व 
दाढीचे कीम यांमध्येही होऊ लागला. आज या औषधाचा वापर प्रत्ेक नठकाणी होत 
आहे. दैिंनदि वापरातील आंघोळीचे साबण, भांडी धुणाची पावडर केवळ यांतच िवे्, 
तर लहाि मुलांच्ा खेळणांमध्येही याचा वापर होत आहे.

शहरातील रनहवासी कळतिकळत या ॲचटिबायोनटकच्ा संपकाथात येतातच. 
अमेररकेतील परीक्षणांत चारपैकी सरासरी तीि जणांच्ा मूरिामध्ये हे औषध आढळले 
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आहे. मूरिाबरोबर हे औषध गटारात जाणे आचण त्ामागगे पुढे जलस्ोतांपयांत पोहोचणे 
अटळ आहे. मल फस्त करूि मैलापाणी स्वच्छ करणारे जीवाणू व शेवाळ यांच्ासाठी 
टट्ायक्ोसॅि घातक ठरत असल्ाचे शास्त्रीय परीक्षणे सांगतात.

टट्ायक्ोसॅिमुळे आपल्ा शरीरातील संप्रेरकांचे, हामपोन्सचे संतुलि नबघडते आहे. 
हीदेखील संशोधकांिा चचंतेत टाकणारी बाब आहे. ऑगस्ट २०१२ मध्ये अमेररकेतील एका 
नवजाि नियतकाचलकात एक शोधनिबंध प्रकाचशत झाला. टट्ायक्ोसॅिच्ा प्रयोगामुळे 
उंदरांच्ा मांसपेशी कमजोर झाल्ा असल्ाचे संशोधकांिा आढळले होते. असे प्रयोग आधी 

उंदरांवरच केले जातात व पुरावे नमळाल्ािंतरच माणसांवरील 
त्ांचे पररणाम अभ्ासले जातात. अमेररकी सरकारिे आता 
टट्ायक्ोसॅिची तपासणी सुरू केली आहे. तेरील एका राज् 
सरकारिे तर टट्ायक्ोसॅिवर निबांध आणला आहे. युरोपीय 
राष्टट् ांमध्ये २०१६ पासूि या औषधावर काही निबांध आणले 
गेल्ाची बातमी आहे. भारतात मारि आपण एखाद्या नकरकोळ 
दकुािातूिही टट्ायक्ोसॅि साबण नवकत घेऊ शकतो.

स्वच्छतेनवषयीच्ा आपल्ा आधुनिक कल्पिांमध्ये 
सूक्ष्मजीवांबद्दलचा आदर नकंवा नवचार िसल्ािे 
आपण िविवीि आजारांच्ा तावडीत सापडत आहोत. 
वैद्यकशास्त्रालाही या आजारांचे िीटसे आकलि अद्याप झालेले 

िाही. काही पुरावे आहेत, काही अवधारणा आहेत आचण काही अिुमािे! ‘अॅलजवी’ 
हे अशाच एका रोगसमूहाचे िाव आहे. दमा हा त्ांपैकी एक! नपत्देखील त्ातलेच! 
अॅलजवीमुळे होणाऱया रोगांचे प्रमाण गरीब देशांच्ा तुलिेत युरोप व अमेररका यांसारख्ा 
रिीमंत देशांत जास्त आहे. आपल्ा देशात िव्ािे होत असलेल्ा आचरथाक नवकासाबरोबरच 
अॅलजवीदेखील पसरत आहेत. १९७० िंतर दम्ाचा प्रकोप वाढलेला आहे. जगभरात सुमारे 
३० कोटी लोकांिा हा आजार असल्ाचा अंदाज आहे. दरवषवी अंदाजे अडीच लाख लोक 
या आजारामुळे मरण पावतात.

दम्ासारखे अॅलजवीचे रोग रोडे नवचचरि असतात. त्ा रोगांत आपली स्वतःचीच 
रोगप्रनतकारक शक्ती एखाद्या साध्या गोष्टीच्ाही नवरोधात अनतशय तीव्र प्रनतनकया 
देते. आपली रोगप्रनतकारक प्रणाली आपल्ालाच आजारी का करते, हे अद्याप िीटसे 
समजलेले िाही. शेंगदाणांपासूि ते फुलांच्ा परागकणांपयांत कशाहीमुळे अिेक 
दमेकरीिंा खोकल्ाची उबळ येते. फुलांच्ा परागकणांपासूि येणाऱया तापाला तर 
‘औद्योनगकीकरणाचे आजार’ मािले जाते.

उष्ण कनटबंधातील गरीब देशातील लोक आपल्ा रोगप्रनतकारक शक्तीमुळे अॅलजथींिा 
बळी पडत िाहीत, अशी एक धारणा आहे. कारण? त्ांचे शरीर एकाच वेळी अिेक 

हजारो वषथांच्ा उत्कांती प्रत्रियेत आपली 
रोगप्रनतकारक प्रिाली परजीवी जंतांशी व 

रोगािूंशी लढण्ाचे तंरि जशकत आली आहे. 
त्याला प्रत्युत्तर म्िून हूकवम्जसारख्ा काही 

जंतांनी आपल्ा रोगप्रनतकारक शक्तीला चकविे 
जशकून घेतले आहे आणि ते गुपचूप आपल्ा 

शरीरात वस्तीला आले आहेत. आपले शरीरसुद्धा 
काहीशा अननचे्छने त्यांचा स्वीकार करते.
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संसगाांशी झगडत असल्ामुळे त्ांची रोगप्रनतकारक शक्ती त्ात गुं तलेलीच असते. 
१९६८ मध्ये िायजेररयातील एका रुग्ालयात काम करणाऱया एका चचनकत्सकािे त्ाला 
सवगेक्षणात आढळलेली याबाबतची काही तथ्े पनहल्ांदा मांडली. परंतु, रोगाणू व आपले 
शरीर यात असलेल्ा गूढ संबंधांचे िाट्मय रूप इंडोिेचशयाजवळील पापुआ न्ू नगिी 
या देशात आढळले.

डेव्व्ड नप्रचाडथा िावाचे इंग्रजी संशोधक १९८०च्ा दशकात येरे आले होते. ते ‘हूकवमथा’ 
िावाच्ा परजीवी जंतांचा प्रकोप समजणाचा प्रयत्न करत होते. उष्णप्रदेशात या परजीवी 
जंतांमुळे दरवषवी अंदाजे ६५ हजार लोक मृत्ुमुखी पडतात. लाखो लोक आजारी पडतात 
आचण अशक्त होतात. एखाद्या परजीवीमुळे होणाऱया आजारांत मलेररयािंतर दसुरा कमांक 
हूकवमथाचाच लागतो. संशोधिादरम्ाि डेव्व्ड यांच्ा लक्षात आले की, दमेकरी रुग्ांिा 
हूकवमथा रिास देत िाही.

हा गुं ता डेव्व्ड मोठ्ा नवलक्षण पद्धतीिे मांडतात. हजारो वषाांच्ा उत्ांतीमध्ये 
आपली रोगप्रनतकारक प्रणाली परजीवी जंतांशी व रोगाणूंशी लढणाचे तंरि चशकत आली 
आहे. त्ाला प्रत्ुतर म्हणूि हूकवमथासारख्ा काही जंतांिी आपल्ा रोगप्रनतकारक शक्तीला 
चकवणे चशकूि घेतले आचण ते गुपचूप आपल्ा शरीरात वस्तीला आले. आपले शरीरसुद्धा 
त्ांच्ा अव्स्तत्वापासूि पूणथापणे अिचभज असते नकंवा काहीशा अनिचे्छिे त्ांचा स्वीकार 
करते नकंवा त्ांच्ा असणाची सवय करूि घेते. परंतु, काही लोकांची रोगप्रनतकारक 
शक्ती आजदेखील या परजीवी जंतांबद्दल संवेदिशील असूि त्ांचा नवरोध करते, त्ांिा 
हाकलूि लावते. डेव्व्ड यांच्ा म्हणणािुसार याच लोकांिा दम्ासारख्ा अॅलजवीच्ा 
रोगांची लागण होते.

आपल्ा रोगप्रनतकारक प्रणालीचा रोगाणूंशी व परजीवीशंी असलेला संबंध खूप जुिा, 
गहि व व्क्ष्ट आहे. ही गुं तागुं त उलगडल्ािंतर नकतीतरी वषाांिी डेव्व्ड यांच्ा मिात 
आणखी एक नवचार आला. जर दम्ामुळे हूकवमथा काढता पाय घेत असेल, तर हूकवमथाच्ा 
अव्स्तत्वािे दमादेखील संपला पानहजे. डेव्व्ड यांिी यावर संशोधि करणाची परवािगी 
सरकारकडूि मानगतली. दमेकरी रुग्ांच्ा शरीरात एका जीवघेणा जंतूचे हेतुपूवथाक संकमण 
करणाचा हा प्रयोग होता. २००४ मधे्य डेव्व्ड यांिी स्वतःच्ाच शरीरात या क्ेशदायक 
जंतूचे संकमण करूि त्ाचे पालिपोषण केले. अशाप्रकारचे नियंनरित प्रयोग आपण करू 
शकतो, हे त्ांिी यातूि चसद्ध केले. दोि वषाांिी इतरांवरही हा प्रयोग करणाची अिुमती 
त्ांिा नमळाली.

त्ांिी १५ दमेकरी रुग्ांच्ा शरीरात हूकवमथा सोडले. या सवथा १५ जणांची दम्ाची 
तकार त्ािंतर कमी होत गेली. रुग्ांिा त्ांच्ा शरीरात हूकवमथाच्ा अव्स्तत्वामुळे कोणतेही 
गंभीर पररणाम जाणवले िाहीत. दरम्ाि जोएल वाइिस्टॉक िावाच्ा एका संशोधकाच्ा 
निरीक्षणाखाली काही प्रयोग झाले. यात एका निराळया परजीवी जंताचा रोगप्रनतकारक 

मातीचेच पुतळे आम्ी
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शक्तीवर होणारा पररणाम तपासणात आला. त्ा प्रयोगांच्ा निष्कषाांवरूि देखील हे 
चसद्ध झाले की, आपल्ा शरीराचे काही परजीवीशंी घनिष् संबंध आहेत. त्ांचे काही तोटे 
आहेत, तर काही फायदेही आहेत.

या प्रयोगांिंतर दम्ाचा उपचार म्हणूि खूप लोकांिी अिचधकृतपणे, उघडउघड 
हूकवमथा नवकणे सुरू केले. असे करणे धोकादायक असल्ाचे संशोधकांिी सांनगतले. 
कारण हे प्रयोग आजपयांत छोट्ा-छोट्ा समूहांवरच केले गेले होते आचण त्ांची व्ापक 
पररणामकारकता अद्याप चसद्ध झालेली िव्ती. एखाद्या व्क्तीला या उपचाराचा फायदा 
होत असला तरी दसुऱयालाही तो होईलच, याची खारिी देता येत िाही. तसेच परजीवी 
जंतांमुळे अिेक प्रकारचे रिासही होतात. हे जंत माणसाचे रक्त नपऊि त्ाला आजारी, 
अशक्त तर करतातच, चशवाय त्ाच्ा रोगप्रनतकारक शक्तीला सुरंुग लावणाचे कामही ते 
करू शकतात. अश्या पररव्थितीत इतर रोगांची लागण होणाची शक्ता वाढते. कोणताही 
उपचार उपलब्ध िसलेल्ा एड्सचा व्ायरस आपल्ा शरीराची रोगप्रनतकारक शक्तीच 
तर क्षीण करतो.

डेव्व्ड व जोएल या दोन्ी संशोधकांच्ा प्रयोगांिी उपचाराचे रूप अद्याप जरी घेतले 
िसले तरी काही बाबी िक्ीच स्पष्ट झाल्ा आहेत. आपल्ा जीविात अॅलजथींिीही जागा 
पटकावली आहे आचण काही परजीवीिंीही! ज्ा रसायिांच्ा साह्ािे जंत माणसांची 
रोगप्रनतकारक शक्ती दबुथाळ करतात, त्ा रसायिांची पडताळणी संशोधक सध्या करत 
आहेत. या परजीवीचं्ा साह्ािे इतर आजारांवरचे उपाय शोधणाचे प्रयत्न अलीकडे सुरू 
आहेत. यांत मधुमेह व कोलायटीसच िवे्, तर काही असाध्य रोगांचा देखील समावेश 
आहे. मधुमेहामागचे कारणदेखील आपल्ा रोगप्रनतकारक शक्तीच्ा मुळाशी असल्ाचे 
अलीकडे मािले जात आहे. 

अनतस्वच्छता हे अिेक आजारांमागचे कारण आहे, असा एक िवा चसद्धांत नवजािात 
आला आहे. इंग्रजीत याला ‘हायचजि हायपोरेचसस’ असे म्हणतात. त्ािुसार, हजारो 
वषाांपासूिची आपली उत्ांती ज्ा पररव्थितीत झाली त्ापासूि आपण दरू आलो 
आहोत. तसेच आपल्ा रोगप्रनतकारक प्रणालीशी ज्ा परजीवीचंा घनिष् संबंध होता, 
त्ांच्ापासूिही आपण दरू झालो आहोत. जसजसे यानवषयीचे पदर सुटे होत आहेत 
तसतसे काही जुिे आध्याचत्मक संदेश िव्ा प्रकाशात वाचता येऊ लागले आहेत. जे 
आधी केवळ रिदे्धच्ा दृष्टीिे पानहले जात होते, त्ाची झलक आता संशोधिाच्ा वस्तुनिष् 
दृष्टीलाही नदसू लागली आहे.

गंगा िदीचे उदाहरण येरे घेता येईल. सध्या बरेच लोक गंगा शुद्धीकरणासाठी चळवळी 
करत आहेत. गंगा एक पनवरि िदी असूि आपल्ा संसृ्तीत ती मातेसमाि आहे, याची 
ते आपणास वारंवार आठवण करूि देतात. १८९६ मध्ये इंग्रज संशोधक, अिगेस्ट हॅिबरी 
हॅचकिि यांिी यानवषयी एक निराळेच मत मांडले. गंगा व यमुिा या िद्यांचे पाणी बराच 
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काळ भांडात वेगळयािे ठेवणात आले तरी ते खराब होत िाही, असे त्ांच्ा लक्षात 
आले. यामागचे कारण त्ांिा समजूि घ्ायचे होते. यमुिेच्ा पाणात पटकीचे रोगाणू 
तीि तासांपेक्षा अचधक काळ जगत िाहीत. हे तथ् आपल्ाकडील धानमथाक व रिद्धाळू 
लोकांिाच िवे्, तर ईस्ट इंनडया कंपिीच्ा कमथाचाऱयांिा देखील माहीत होते. त्ामुळे 
इंगं्डला जाणाऱया समुद्री जहाजांवर गंगेचे पाणीच िेले जाई. मग ते िदीच्ा एखाद्या 
प्रदनूषत भागातले का असेिा! नपणासाठी फक्त गंगेचेच पाणी वापरत असणाऱया काही 
राजांचे व रिीमंतांचे उल्ेख काही नठकाणी आढळतात. यांमध्ये हषथावधथाि व मुहम्द नबि-
तुघलकपासूि अकबराचे व औरंगजेबाचेही िाव येते.

यमुिेच्ा पाणात पटकीच्ा रोगाणूंचा िाश करणारी तत्े असल्ाचे अिगेस्ट यांिी 
पॅररस येरील ‘पाश्चर संथिे’ला परिातूि कळवले. त्ांिी पटकीच्ा रोगाणूंसाठी यमुिेच्ा 
पाणाची तपासणी केली होती. ज्ा नठकाणापासूि रोडा वरच्ा अंगाला पटकीच्ा 
आजारािे मेलेल्ा लोकांची शरीरे िदीत टाकली गेली होती, अशा नठकाणचे पाणी त्ांिी 
तपासणीसाठी घेतले होते. यमुिेचे पाणी उकळल्ािंतर त्ा पाणाचे हे वैचशष्ट्य िाहीसे 
होते, असेही त्ांच्ा निदशथािास आले होते.

अिगेस्ट यांचे हे संशोधि पुढे गेले िाही. काहीचं्ा मते, 
ते एक नवलक्षण संशोधक होते; पण त्ांची योग्य कदर 
झाली िाही. या प्रकारचे संशोधि काही इतर संशोधकांिी 
देखील केले. त्ांिाही गंगा-यमुिेच्ा पाणात जीवाणूं िा 
खाणारे नवषाणू आढळले. या नवषाणूं िा युिािी भाषेत जीवाणू 
खाणाऱया जीवांची संजा नदली गेली, ‘बॅके्ररयोफेज’ नकंवा 
िुसतेच ‘फेज’! पुढे जाऊि ही नवजािाची एक संपूणथा वेगळी 
शाखाच बिली. रूरकी आचण लखिौ येरील संशोधकांिा 
गंगेच्ा पाणातही ‘फेज’ असल्ाचे पुरावे काही वषाांपूववी 
नमळाले आहेत.

जुन्ा काळातील लोकांिा गंगाजलशुद्धीमागची तथ्े 
समजली होती की िव्ती हे सांगणे तसे कठीण आहे. पण, 
हेच लोक आईच्ा दधुाकडे व गंगाजलाकडे एकाच कृतजतेच्ा भाविेिे बघत असल्ाचे 
आपणास ठाऊक आहे. आपल्ा तलावांत, नवनहरीतं गंगाजल यासाठीच तर टाकले जात 
िव्ते िा? आपल्ा जलस्ोतांिा गंगेचा नटळा लावूि पनवरि करूि घेणाची ही केवळ 
भाबडी कृतीच होती का? या व अशा अिेक प्रश्नांची समपथाक उत्रे नमळणे शक् िाही. 
परंतु, आज गंगेच्ा काठी वसलेल्ा शहरांिी आपापली मैलापाणाची गटारे रेट गंगेलाच 
जोडली आहेत, हेदेखील आपल्ाला ठाऊक आहे. यांपैकी कोणतेही शहर मैलापाणी 
स्वच्छ करणाची जवाबदारी स्वतः उचलत िाही. त्ामुळे गंगेच्ा पानवत्राबद्दल मिात 

मातीचेच पुतळे आम्ी

आज आपली प्रगतीच आपली समस्ा बनू 
लागली आहे. रोगािू मानवी शरीरासोबत जसे 
वत्जन करतात, तसेच वत्जन मानव सृष्टीसोबत 
करतो आहे. आपली सात अब्ांपेक्ा अधधक 
लोकसंख्ा आपले पालनपोषि करत 
असलेल्ा व्यवथिेच्ाच नवनाशात गुंतली आहे. 
रोगािूंचा संसग्ज झाल्ाने जसा ताप येतो, 
तसेच आपल्ा नवकासाच्ा धुराच्ा संसगथाने 
वातावरिाचे तापमान वाढत आहे.
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असलेल्ा रिद्धा आज निव्वळ ढोगं वाटतात. ज्ा रिद्धा सामान् लोकांिा योग्य कृतीसाठी 
उद्युक्त करू शकत िाहीत, त्ा रिद्धांमागे धमाथाचा नवचार कमी आचण संधीसाधूपणाच 
जास्त असतो.

धमाथातच िवे्, तर नवजािाच्ा नवचारांमध्ये देखील नवरोधाभास नदसतो. मागील 
शतकातील काही महत्पूणथा वैजानिक शोधांमुळे आपली प्रगती वेगािे झाली. आज तीच 
प्रगती आपली समस्ा बिू लागली आहे. मािवी शरीराशी जसे वतथाि रोगाणू करतात, 
तसेच वतथाि मािव सृष्टीसोबत करतो आहे. आपली सात अब्जांपेक्षा अचधक लोकसंख्ा 
आपले पालिपोषण करत असलेल्ा व्वथिेच्ाच नविाशात गुं तली आहे. रोगाणूंचा संसगथा 
झाल्ािे जसा ताप येतो, तसेच आपल्ा नवकासाच्ा धुराच्ा संसगाथािे तापमािवाढ होत 
आहे. पृथ्ीिे नतची रोगप्रनतकारक शक्ती जर आपल्ानवरुद्ध वापरली, तर आम्हा मातीच्ा 
पुतळयांचे काय होणार?

अनतस्वच्छतेत वाढलेल्ा मुलांपेक्षा धूळ-मातीत खेळणाऱया मुलांिा दम्ाचा आजार 
होणाची शक्ता कमी असते, असे एक निरीक्षण आहे. मातीतील नकतीतरी जीवाणूंशी 
रेट संपकथा  होत असल्ामुळे त्ांची सहिशक्ती बळकट होते. कारण ही मुले त्ा मातीच्ा 
संपकाथात राहतात, ज्ापासूि आपले शरीर बिले आहे.

नकतीतरी संसृ्तीिंी मािवाचा आचण मातीचा परस्परसंबंध अनतशय सुरेख शब्दांत 
संस्मरणीय करूि ठेवला आहे. ‘आदमी’ हा शब्द ‘अदामा’ या मूळ यहुदी शब्दापासूि 
आलेला आहे. अदामाचा अरथा होतो माती. इंग्रजी शब्द ‘ह्ुमि’ हादेखील ‘ह्ुमस’ या 
लॅनटि शब्दावरूि आला आहे. याचा अरथा होतो मातीवरचे खत. ज्ा मातीचे आपण बिलो 
आहोत, नतच्ानवषयी निनवथाकारपणे निव्वळ संशोधि करत राहणे हा संकुचचतपणा ठरेल. 
त्ात रोडे चजव्ाळयाचे, रोडे आथिेचे खतही टाकले पानहजे. तेव्ाच आपण रोडे खोलात 
जाऊ शकू, रोडी उंची गाठू शकू.
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अमेररकेच्ा टेक्ास राज्ातील वेस्ट िावाच्ा गावात १७ एनप्रल २०१३ रोजी एक मोठा 
स्ोट झाला. जगभरात िंतर अिेक नदवसपयांत त्ाचे पडसाद उमटत रानहले. त्ा स्ोटामुळे 
पसरलेल्ा वणव्ात १५ लोक दगावले, तर १८० जखमी झाले. अपघात तर कुठेिाकुठे 
होतच असतात आचण त्ात अिेकांचे बळी जात असतात. पण हा अपघात अिेक नदवस 
चचगेत रानहला तो यात झालेल्ा िुकसािामुळे िवे्, तर अपघाताच्ा थिािामुळे!

खत-उत्पादिासाठी लागणाऱया रसायिांच्ा एका कोठाराला आग लागली होती. 
कारखान्ात आग लागणे ही तशी िेहमीचीच बाब. चशवाय अश्या घटिांच्ा वेळी आगीवर 
नियंरिण नमळणासाठी अनग्नशामक नवभाग तत्पर असतोच. येरेदेखील अनग्नशामक परक 
लगेच घटिाथिळी पोहोचले आचण त्ांिी आपले काम ताबडतोब सुरू केले. दरम्ाि 
अचािक एक मोठा स्ोट झाला. त्ा स्ोटामुळे लगतचा पररसर भूकंप झाल्ासारखा 
हादरला. अमेररकेच्ा ‘भूगभथा सवगेक्षण नवभागा’च्ा उपकरणांमध्ये या हादऱयाची तीव्रता 
२.१ क्षमतेच्ा भूकंपाच्ा तीव्रतेएवढी िोदंली गेली. नवषारी धुरामुळे त्ा पररसरातील 
व्वहार पुढच्ा नकतीतरी नदवसांपयांत नवस्ळीत रानहले. स्ोटातूि निघालेल्ा उष्णतेमुळे 
आसपासची घरे, इमारती होरपळल्ा.

हा स्ोट कुठल्ा दहशतवादी संघटिेिे घडवूि आणला िव्ता. तसेच हा एखादा 
अणुस्ोट िव्ता. स्ोट झालेल्ा त्ा कारखान्ात अमोनियम िायटट्ेट िावाच्ा रसायिाचे 
गोदाम होते. ज्ाचा उपयोग युररयासारख्ा रासायनिक खताच्ा उत्पादिामध्ये होतो. या 
खताच्ा वापरामुळे शेतांतील पीकही जणू स्ोट झाल्ाप्रमाणेच बहरते.

खाद्यसुरक्ेची 
थलसेना
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खतांच्ा कारखान्ांतील हा काही पनहलाच स्ोट िव्ता. टेक्ासच्ा ब्रायि 
गावामधील एका कारखान्ातील अमोनियम िायटट्ेटच्ा गोदामात ३० जुलै २००९ रोजी 
असाच एक स्ोट झाला होता. त्ावेळी जीनवत हािी झाली िाही, परंतु, तेरे पसरलेल्ा 
नवषारी वायूचा दषु्पररणाम टाळणासाठी ८० हजारांपेक्षा जास्त लोकांिा तेरूि हलवावे 
लागूि ते संपूणथा शहर ररकामे करावे लागले होते.

टेक्ासच्ा १९४७ मधील दसुऱया एका अपघातात ५८१ लोकांिा प्राण गमवावे 
लागले होते. यात एका जहाजावर ठेवलेल्ा अमोनियम िायटट्ेटच्ा साठ्ाला आग 
लागली होती. अनग्नशामकदल ती आग नवझवत असतािाच जहाजात स्ोट झाला. त्ात 
अनग्नशामकदलातील केवळ एक कमथाचारी बचावला. स्ोट एवढा भीषण होता की, हवेत 
उंच उडत असलेली दोि लहाि नवमािे जनमिीवर कोसळली. साधारणतः ६५ नकलोमीटर 
पररघातील घरांच्ा काचा फुटल्ा. अमेररकेतील सवाांत मोठा मािला जाणारा हा औद्योनगक 
अपघात ‘टेक्ास चसटी नडझास्टर’ या िावािे कुप्रचसद्ध आहे. आव्णवक स्ोट वगळले, 
तर याची गणिा जगातील सवाांत शनक्तशाली स्ोटांमध्ये केली जाते. जगातील अिेक 
भागांत या प्रकारचे लहाि-मोठे अपघात होत आले आहेत. या साऱयांमधील समाि सूरि 
म्हणजे अमोनियम िायटट्ेट! शेतीमध्ये वापरल्ा जाणाऱया या रसायिात एवढे हाहाकार 
माजवणारे, नवधं्सक असे आहे तरी काय?

अमोनियम िायटट्ेट हे शेतीतील हररतकांतीचे इंधि आहे. याची कहाणी नवसाव्ा 
शतकापासूिच सुरू होते. औद्योनगक कांतीच्ा काळात युरोपात उलरापालर सुरू होती. 
युरोपातील देशांत राष्टट्वाद एखाद्या सारीसारखा पसरला होता. हाच राष्टट्वाद शेजारील 
देशांमध्ये स्पधगेचा उन्ाद निमाथाण करत होता. नवजािािे अिेक प्राणघातक रोगांवरील 
उपाय शोधूि काढल्ािे लोकसंख्ा वेगािे वाढली होती. कारखान्ांत काम करणासाठीचे 
मिुष्बळ गावांमधूि शहरांत येत होते. वाढलेल्ा लोकसंख्ेचे पोट भरेल इतके उत्पादि 
युरोपातील शेतीतूि होत िव्ते. शेतजनमिीची उत्पादिक्षमता वाढवू शकेल अशा एखाद्या 
मंतरलेल्ा खताची गरज होती.

खताबद्दलच्ा धारणादेखील बदलल्ा होत्ा. माणसांचे व जिावरांचे मल-मूरि कुजवूि 
बिवलेले खत आता पुरेसे पडत िव्ते. िायटट्ोजि हे विस्पतीसंाठी अत्ावश्यक उवथारक 
असल्ाचे जमथाि रसायिशास्त्रज युसू्टस फॉि लीनबग यांिी एकोचणसाव्ा शतकाच्ा मध्यात 
चसद्ध केले होते. युसू्टस यांिा आधुनिक शेतीतंरिाचे प्रणेते मािले जाते. त्ांच्ा शोधांच्ा 
आधारावर झालेल्ा संशोधिांमुळे झाडांसाठी नवशेष महत्ाचे असलेले फॉस्रस व 
पोटॅचशयम यांबद्दल मानहती नमळाली. फॉस्रस व पोटॅचशयम हे दोन्ी घटक खनिजाच्ा 
स्वरूपात सापडतात, पण िायटट्ोजि नमळवणे कठीण असते. हवेत भरपूर िायटट्ोजि आहे; 
परंतु हवेतूि शोषूि त्ाला शेतीत वापरणायोग्य उवथारकाचे रूप देता येईल, अशी युक्ती 
कुणाजवळही िव्ती.
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युरोप, िायटट्ोजियुक्त खत नमळवणासाठी जगाचा कािाकोपरा धुं डाळत होता. दचक्षण 
अमेररकेच्ा पचश्चम नकिाऱयापासूि आत प्रशांत महासागरातील बेटांवर या खतांचा एक 
स्ोत नमळाला होता. गुआिो या िावािे ओळखले जाणारे हे खत म्हणजे तेरील पक्ष्यांची 
नवष्ाच! जलचर प्राणांची चशकार करणारे हे पक्षी या निजथाि बेटांवर अजात काळापासूि 
वास्तव् करूि आहेत. समुद्रातील उत्म प्रतीची उवथारके त्ांच्ा नवषे्च्ा माध्यमातूि या 
बेटांवर साचूि राहत. त्ात िायटट्ोजिचे प्रमाणही भरपूर असे. शेकडो वषाांच्ा काळात या 
बेटांवर नवषे्चे डोगंर तयार झाले होते. या प्रदेशात पावसाचे प्रमाण अतं्त कमी असल्ािे 
हे डोगंर तसेच रानहले. अन्रा उवथारके वाहूि परत समुद्रात नमसळली असती. पक्ष्यांच्ा 
नवषे्पासूि तयार झालेल्ा या डोगंरांच्ा आकाराची कल्पिा करणे तसे अवघड आहे; पण 
काही नठकाणी नवषे्ची ही टेकाडे १५० फुटांपेक्षाही जास्त उंचीची होती.

दचक्षण अमेररकेतील पेरू देशात साधारणतः १,५०० वषाांपासूि गुआिोचा उपयोग 
खतासाठी होत आला आहे. इंका साम्राज्काळात या नवषे्ला सोन्ाचा दजाथा प्राप्त होता. 
गुआिो शब्दाची उत्पत्ी पेरूच्ा ‘केचूअ’ समाजातील ‘हुआिो’ या शब्दापासूि झाली आहे. 
१८०३ मध्ये एका जमथाि संशोधकािे या बेटांवर जाऊि गुआिोचे नवश्ेषण केले. त्ािे 
केलेल्ा नवपुल लेखिामुळेच पक्ष्यांच्ा नवषे्पासूि तयार होणाऱया वैचशष्ट्यपूणथा खताशी 

खाद्यसुरक्ेची थलसेना

प्रशांत मिासागरातदील पावसाचे 
प्रमाण अत्यंत कमदी असलेल्या 
तनज्वन िेटांवर पक्षांचदी तवष्ा 
पव्वताचे रूप घेते. िे उत्म प्रतदीचे 
अमूल्य खत ‘गुआनो’ या नावाने 
ओळखले जाते. एकोणणसाव्या 
शतकात युरोपदीय िेश गुआनोवर 
अवलंिून िोते. गुआनोसाठी अनेक 
लढायासुद्धा झाल्या आिेत. जेम्स 
िाँडच्ा चचत्रपट शंखलेतदील 
‘डॉक्र नो’ नावाच्ा िाँडपटातदील 
खलनायक गुआनोचा व्यापारी 
असल्याचे िाखवले िोते.
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युरोपचा पररचय झाला. एकोचणसाव्ा शतकात युरोपीय देशांची दचक्षण अमेररकेनवषयीची 
ओढ वाढीला लागणामागचे कारण ‘गुआिो’ची उपलब्धता हेच होते. नकंवा असेही म्हणू 
शकतो की, गुआिो हे तेरील गुलामीसाठी कारणीभूत ठरले. युरोपीय लोकांच्ा ताबात 
गेल्ािंतर गुआिोचे उत्खिि व नियाथात वेगािे झाली. इतक्ा वेगािे की, १८४०च्ा 
दशकात गुआिोचा व्ापार हाच पेरू देशाच्ा उत्पन्नाचा प्रमुख स्ोत बिला.

गुआिोच्ा प्रचसद्धीमुळे अिेक समुद्र, नकत्ेक खंड एकमेकांशी जोडले नकंवा 
एकमेकांपासूि तोडले जात होते. मोठमोठ्ा जहाजांतूि गुआिो युरोपात आणले जात 
होते. जगातील इतर काही भागांतूिही ते युरोपात नियाथात होऊ लागले. गुआिो खणूि 
काढणासाठी पेरू येरे चीिमधूि कंरिाटी मजूर आणले गेले. गुआिोवर ताबा नमळवणासाठी 
नकत्ेक तह झाले, अिेक कायदे बिले, अिेक करारांवर सह्ा झाल्ा. तह मोडल्ामुळे 
युदे्धही झालीत. एकेकाळी भारताशी मसाल्ाचा व्ापार करणासाठी निघालेल्ा युरोपीय 
शोधकत्ाांिा अमेररकेचा शोध लागला, तसाच गुआिोच्ा व्ापारामुळे युरोपचा प्रशांत 
महासागरावरील वावर वाढला. गुआिोच्ा महत्ेचे संकेत १९५८ पयांत आढळतात. इयि 

फलेनमंग िावाच्ा नब्रटीश लेखकािे आपल्ा एका कादंबरीतील 
‘जुचलयस िो’ िावाच्ा खलिायकाचे चचरिण गुआिोचा 
व्ापारी असे केलेले आढळते. या खलिायकाचा शेवट नब्रनटश 
हेर जेमस बाँड करतो, असे ते करािक आहे. १९६२ साली 
प्रदचशथात झालेला पनहला जेमस बाँड चचरिपट, ‘डॉक्र िो’ हा 
फलेनमंग यांच्ा त्ाच कादंबरीवर आधाररत होता.

साधारण १८५०च्ा दरम्ाि गुआिोसाठी लढाया सुरू 
होत्ा. त्ा दरम्ाि गुआिोच्ाच तोडीचा एक दसुरा पदारथा 
दचक्षण अमेररकेतूिच युरोपात येऊ लागला होता. पेरू व 
त्ाचा शेजारी देश चचली या दोघांमध्ये ‘सॉल्टपीटर’ म्हणजेच 
पोटॅचशयम िायटट्ेटची खनिजे सापडली होती. सॉल्टपीटर 
हा युरोपसाठी निव्वळ खताचाच िवे्; तर स्ोटके तयार 
करणाचाही कच्चा माल होता. परंतु, युद्धाचा व खतांचा 

िायटट्ोजिशी काय संबंध? याबद्दल िंतर बोलू.
जहाजावर लादिू गुआिो व सॉल्टपीटर युरोपात घेऊि जाणे फारच खचचथाक होते. 

इकडे गुआिोचे डोगंरही खणूि खणूि संपत आले होते. त्ामुळे एकोचणसावे शतक 
संपेपयांत खते व स्ोटके तयार करणासाठी िायटट्ोजिचे इतर स्वस्त स्ोत शोधणाची 
स्पधाथा सुरू झाली. अिेक वैजानिक त्ावर संशोधि करत होते.

शेवटी १९०९ मधे्य जमथाि रसायिशास्त्रज नफ्ट्झ हेबर यांिी हवेतील िायटट्ोजिपासूि 
अमोनिया तयार केला. बी.ए.एस.एफ. िामक जमथाि व्ावसानयक प्रनतष्ािात कायथारत 

एकेकाळी रारताशी मसाल्ाचा व्यापार 
करण्ासाठी ननघालले्ा यरुोपीय शोधकत्यथांना 

जसा अमेररकेचा शोध लागला होता, गआुनोच्ा 
व्यापारामुळे यरुोपचा प्रशांत महासागरावरील 

वावर तसाच काहीसा वाढला. शेतीसाठी 
यरुोपात मोठमोठ्ा जहाजांतून गआुनो आिले 

जात होत.े गआुनोवर ताबा नमळवण्ासाठी 
त्कते्यक तह झाल,े अनेक कायदे तयार झाले, 

अनके करारांवर सह्ा झाल्ा. तह मोडल्ामळेु 
यदेु्धदेखील झाली.
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असणाऱया कालथा बॉश यांिी १९१३ मध्ये या प्रनकयेला मोठ्ा औद्योनगक पातळीवर 
िेणाची पद्धत शोधूि काढली. गाडीचा अनवभाज् भाग असलेल्ा स्पाकथा  प्गचे शोधकतगे 
आचण सुप्रचसद्ध इंचजिीअर रॉबटथा बॉश हे कालथा बॉश यांचे काका होत. आजदेखील अिेक 
प्रकारच्ा यंरिांवर रॉबटथा बॉश यांचे िाव असते. कालथा बॉश यांिी ज्ा प्रनकयेचा शोध 
लावला, ती प्रनकया हेबर व बॉश या दोन्ी संशोधकांच्ा िावे ‘हेबर-बॉश’ प्रनकया म्हणूि 
ओळखली जाते.

या काळात युरोपात राष्टट्वादाचा जोर होता. अिेक छोटी संथिािे जमथािी व इटली 
यांसारख्ा देशांत नवलीि झाली असल्ािे ते देश अचधक शनक्तशाली झाले होते. 
राष्टट्वादाची ही खुमखुमीच १९१४ मधील पनहल्ा महायुद्धाचे कारण होती. इंगं्डच्ा 
िौदलािे जमथािीची िाकेबंदी केली होती. त्ामुळे जमथािीला दचक्षण अमेररकेतूि नमळणारे 
गुआिो व सॉल्टपीटर येणे बंद झाले होते. तेव्ा हवेतूि िायटट्ोजि शोषूि अमोनिया तयार 
करणाच्ा हेबर-बॉश प्रनकयेिे जमथािीत कृनरिम खते तयार होऊ लागली. एवढेच िवे्, तर 
याच अमोनियापासूि युद्धात वापरली जाणारी शस्त्रास्त्रे व स्ोटके तयार करणाचा मागथा 
खुला झाला. असे म्हणतात की, जमथािीकडे अमोनिया तयार करणाचे हे तंरि िसते, तर 
पनहले महायुद्ध चार वषगे लढले जाणाऐवजी एक-दोि वषाांतच संपले असते.

महायुद्धािंतर सुरुवातीला नफ्ट्झ यांिा युद्ध-अपराधी ठरवले गेले. परंतु, पुढे त्ांच्ा या 
ऐनतहाचसक शोधासाठी त्ांिा १९१८चा रसायिशास्त्राचा िोबेल पुरस्ार देऊि गौरवणात 
आले. यात कोणताही नवरोधाभास िव्ता. कारण स्वीडिच्ा ज्ा आलफे्ड िोबेल िामक 
संशोधकाच्ा िावे हा पुरस्ार देणात येतो, त्ािे डायिामाइट या नवस्ोटकाचा शोध 
लावला होता. चशवाय त्ािे लोह-उद्योगात असलेल्ा बोफोसथा िावाच्ा कंपिीला नतच्ा 
मूळ उद्योगापासूि वळवूि हत्ारे व स्ोटके तयार करणाच्ा कामाला लावले होते. 
स्वतःच्ा संशोधिाच्ा वापरामुळे झालेली नहंसा बघूि िोबेल यांच्ा मिात पुढे अपराधी 
भाव निमाथाण झाला. त्ातूि झालेल्ा उपरतीमुळे त्ांिी आपल्ा अमयाथाद संपत्ीचा मोठा 
भाग जगभरातील नवजाि, सानहत् व शांती या क्षेरिांत उतृ्कष्ट काम करणाऱया लोकांिा 
पुरसृ्त करणासाठी वेगळा ठेवला. १८९६ मध्ये त्ांच्ा निधिािंतर उघडणात आलेल्ा 
मृत्ुपरिावर त्ांच्ा कुटंुबीयांिी आक्षेप घेतला. स्वीडिमधील काही राजकीय िेत्ांिीसुद्धा 
यास राष्टट् नवरोधी कृत् मािले. कारण आलफे्ड िोबेल यांिी हे पुरस्ार फक्त स्वीडिपुरते 
मयाथानदत ठेवले िव्ते.

रसायिशास्त्राचा िोबेल पुरस्ार स्वीकारतािा केलेल्ा भाषणात नफ्ट्झ यांिी रोडी 
साखरपेरणी केली. नपकाबरोबर जनमिीतूि बाहेर निघालेले िायटट्ोजि मातीत परत 
पोहोचवणे हे या शोधामागचे त्ांचे उनद्दष्ट होते, असे त्ांिी सांनगतले; पण त्ांचा दसुरा 
उदे्दश सगळयांिाच माहीत होता. तो होता अचभनकयाशील रूपातील िायटट्ोजिपासूि 
स्ोटके बिवणे! नफ्ट्झ यांचा कट्र राष्टट्वाद जगजाहीर होता. ‘शांततेच्ा काळात 

खाद्यसुरक्ेची थलसेना
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संशोधक सवाांच्ा कल्ाणासाठी काम करत असला तरी युद्धकाळात मारि तो केवळ 
त्ाच्ा स्वतःच्ा देशाचा असतो’, हे त्ांिीच आधी कधीतरी केलेले वक्तव् आहे.

जमथािी एक राष्टट्  होणामागे अशा अिेकांच्ा प्रखर राष्टट्वादाचे पाठबळ होते. प्रचशया हे 
जमथािभानषक संथिािांपैकी सगळयात मोठे संथिाि होते. १८७१ मध्ये फ्ान्सशी झालेल्ा 
युद्धात प्रचशयािे नवजय नमळवला होता. या ‘फँ्को-प्रचशयि’ युद्धामुळे युरोपीय इनतहासाला 
िाट्मय वळण लागले. जमथाि भाषा बोलणारी अन् संथिािे व देश प्रचशयाच्ा झेंडाखाली 
एकरि आले होते आचण जमथाि राष्टट् ाचा उदय झाला होता. एकनरित झालेल्ा या जमथाि 
राज्ांच्ा िसांिसांतूि राष्टट्प्रेम सळसळत होते. नफ्ट्झही यापासूि अचलप्त िव्ते. त्ांचा 
शोध केवळ हवेतूि िायटट्ोजि शोषणाइतपत सीनमत िव्ता. युद्धात वापरला जाणारा 
नवषारी वायू हा त्ांचाच एक शोध होता. आपल्ा देशाला युद्धात कसेही करूि व 
लवकरात लवकर नवजय नमळवूि देऊ शकेल, असे अस्त्र त्ांिा निमाथाण करायचे होते.

नफ्ट्झ यांिा रासायनिक शस्त्रांचे जिकदेखील म्हटले जाते. क्ोररि गॅस हे त्ांिी 
तयार केलेले असेच एक अस्त्र होते. पनहल्ा महायुद्धात, २२ एनप्रल १९१५ रोजी, या 
वायूचा पनहल्ांदाच प्रयोग केला गेला. याच्ा वापराचे निदगेश देणासाठी नफ्ट्झ स्वतः 
बेव्लजयमला गेले होते. घरी परतल्ावर पत्नी क्ारा नहच्ाबरोबर त्ांचा कडाक्ाचा वाद 
झाला. त्ांच्ा पत्नीच्ा दृष्टीिे रासायनिक अस्त्रांचा वापर अमािुष व अक्षम् होता. या 
कटू वादािंतर क्ारािे पतीच्ा नपस्तुलातील गोळी स्वतःवर झाडूि घेतली आचण हमथाि 
या आपल्ा १३ वषवीय मुलाच्ा मांडीवर प्राण सोडला. या आपत्ीिे राष्टट्वादी नफ्ट्झ 
रोडेदेखील नवचचलत झाले िाहीत. दसुऱयाच नदवशी रासायनिक अस्त्राचा वापर रचशयि 
सैन्ावर करणासाठी ते युद्धावर निघूि गेले.

पनहले महायुद्ध १९१८ मध्ये जमथािीच्ा पराभवासह संपले. इकडे नफ्ट्झ यांिी दसुरा 
नववाह केला; परंतु ते आिंदी राहू शकले िाहीत. दरम्ाि जमथाि राष्टट्वादािे ॲडॉल् 
नहटलरच्ा िाझी पाटवीचा अवतार धारण केला होता. िाझी सरकारला रासायनिक 
अस्त्रांमध्ये अत्चधक रुची होती. त्ांिी संशोधिासाठी नफ्ट्झ यांच्ासमोर पैशांचा व 
सोयी-सवलतीचंा िवा प्रस्ताव मांडला. त्ाला नफ्ट्झ यांिी स्वीकृती नदली. याच काळात 
राष्टट्वादी िाझी पक्षाला यहुदी लोकांनवषयी असलेला नतरस्ार स्पष्ट झाला होता. अिेक 
प्रचसद्ध यहुदी संशोधक जमथािी सोडूि इंगं्ड व अमेररका येरे थिलांतररत होत होते. 
नफ्ट्झ यांिी चरिश्चि धमथा स्वीकारूिही बराच अवधी लोटला असला तरी ते जन्ािे यहुदी 
असल्ाचे सवाांिाच माहीत होते. १९३३ साली जमथािीहूि पलायि करतािा मारि त्ांची 
प्रखर राष्टट्भक्ती आड आली िाही. ते इंगं्डमधील कें नब्रज येरे आले. तेरूि ते पॅलेस्टाईि 
येरे जाणास निघाले. कारण ती भूमी यहुदी लोकांिा देणात आली होती. तेरेच १९४८ 
साली इस्ायल िावाचा िवा देश तयार झाला. यहुदी भूमीवरच मृत्ू यावा ही नफ्ट्झ यांची 
इच्छा अपूणथा रानहली. प्रवासात असतािा व्स्वतझलांड येरे त्ांचे निधि झाले.
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नफ्ट्झ यांच्ा राष्टट्वादाची गोष्ट येरेच संपत िाही. त्ांच्ा मृत्ूिंतर त्ांचे कुटंुबीय 
जमथािी सोडूि पळूि गेले. त्ांची दसुरी पत्नी व दोि मुले इंगं्डला गेली. त्ांचा व 
क्ाराचा मुलगा हमथाि, अमेररकेला गेला. त्ािे १९४६ मध्ये आत्महत्ा केली. नफ्ट्झ 
यांिी रासायनिक अस्त्रे तयार केली याबाबत आईप्रमाणेच त्ाच्ा मिातही खंत होती, 
अपराधीपणाची भाविा होती. नफ्ट्झ यांचा नवषारी वायूचा शोध िाझी सरकारिे मारि बराच 
पुढे िेला. त्ापासूि तयार झालेल्ा ‘झायक्ोि-बी’ या गॅसचा वापर छळछावणांमधील 
लाखो यहुदी बंनदवािांिा ‘स्वस्ता’त मरण देणासाठी केला जात होता. खुद्द नफ्ट्झ यांचे 
िातेवाईकसुद्धा या छळछावणांत मारले गेले असावेत असे मािले जाते.

हेबर-बॉश प्रनकयेचा शोध लागूि शंभराहूि अचधक वषगे लोटल्ािंतरसुद्धा आजही याच 
प्रनकयेच्ा आधारे स्ोटके तयार केली जातात. या प्रनकयेपासूि तयार झालेल्ा शस्त्रांिी 
जगभरातील सशस्त्र संघषाांत १० ते १५ कोटी लोकांचे प्राण घेतले असल्ाचा एक अंदाज 
शास्त्रीय अभ्ासाअंती करणात आला आहे. अनतरेकी राष्टट्वाद हे जरी दसुऱया महायुद्धाचे 
प्रमुख कारण असले, तरी यात हेबर-बॉश प्रनकयेचा खूप मोठा हात होता. पनहल्ा 
महायुद्धािंतर प्रत्ेक देशािे ही प्रनकया आपलीशी केली. स्ोटके तयार करणासाठी 
अमोनियाचे नकत्ेक कारखािे युरोपातील व अमेररकेतील देशांमध्ये उघडले गेले.

दसुरे महायुद्ध संपल्ावरही हे कारखािे बंद झाले िाहीत. या कारखान्ांतील 
अमोनियापासूि तयार करणात आलेल्ा युररयाचा वापर कृनरिम खत 
म्हणूि होऊ लागला. मातीतूि युररया शोषूि घेणास सक्षम 
असणाऱया गव्ाच्ा व मक्ाच्ा काही िव्ा जातीचंा 
शोध याच दरम्ाि लागला. ही नपके वेगािे वाढत होती 
आचण त्ातूि नमळणारे धान्ाचे उत्पादि खूपच जास्त 
होते. नपकांच्ा या जाती व अमोनियापासूि 
नमळणारी उवथारके यांच्ा 
संयोगािे शेतीतील उत्पादि 
आधी कधीही िव्ते 
एवढे भरमसाठ वाढले. 
नपकांच्ा या जातीचंा 
शोध लावणारे कृषी 
संशोधक िॉमथाि बोरलॉग यांिा 
देखील िोबेल पाररतोनषक देणात आले.

संपूणथा जगभरातील कृनरिम िायटट्ोजिचे उत्पादि 
१९६० ते १९८०च्ा दरम्ाि सुमारे आठ पटीिंी 
वाढले. जेवढ्ा जनमिीत आधी दोि माणसांिाच 

आपल्या शेतकऱ्यांमध्े युररयाचे 
व्यसन कमदी िोण्ाऐवजदी वाढतच 
चालले आिे.

खाद्यसुरक्ेची थलसेना
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पुरेल एवढे अन्नधान् नपकत असे, तेवढ्ा जनमिीत आता चार नकंवा काही नठकाणी तर 
दहा लोकांिा पोसणाची क्षमता निमाथाण झाली. हीच ती हररतकांती! हररतकांतीमुळेच 
आपल्ासारखे देश धान् उत्पादिाच्ा बाबतीत स्वयंपूणथा होऊ शकले. आज जगभरात 
शेतांमध्ये टाकल्ा जाणाऱया एकूण िायटट्ोजि खतांपैकी जवळपास निम्े खत कृनरिम 
असते. हे कृनरिम खत म्हणजेच युररया, जे अमोनियापासूि बिते. उच्च तापमािात व उच्च 
दाबावर, उत्पेरकाच्ा उपव्थितीत, हवेतील िायटट्ोजि व पाणातील हायडट्ोजि यांपासूि 
अमोनिया बिवणात येई. इतका दाब व उष्णता निमाथाण करणासाठी खूप ऊजाथा खचथा होत 
असे. आज ही पद्धत अचधक कायथाकुशल झाली आहे. हायडट्ोजिसाठी पाणाऐवजी आता 
खनिजवायूतील, म्हणजे िॅचरल गॅसमधील नमरेिचा वापर होऊ लागला आहे.

नफ्ट्झ यांच्ा शोधामुळे जग बदलूि गेले. आज जगातील ४० टके् लोक याच पद्धतीिे 
नपकवलेले अन्न खात असल्ाचा एका प्रचसद्ध संशोधकाचा अंदाज आहे. नपकांची सुबत्ा व 
प्राणघातक रोगांवरच्ा उपचारांचे शोध या दोन्ी गोष्टीिंी मािवाला पूववी कधी िव्ते एवढे 
प्रबळ केले. नवसाव्ा शतकाच्ा आरंभी असलेली १६० कोटीचंी लोकसंख्ा आता ७४० 
कोटी झाली आहे. अराथात साडेचार पटीिंी वाढली आहे. अिेक संशोधकांच्ा मते, नफ्ट्झ 
हेबर यांची अमोनिया तयार करणाची पद्धत हाच मागच्ा शतकातील सवाांत महत्पूणथा 
शोध आहे. दचक्षण अमेररकेतूि गुआिो व सॉल्टपीटर आणणासाठी झालेली युदे्ध आता 
नवस्मृतीत गेली आहेत. कृनरिम खताचे कारखािे आता सवथारि नदसत आहेत.

िायटट्ोजि हा विस्पतीसंाठी महत्ाचा घटक असला तरी केवळ तोच पुरेसा िसतो. 
फॉस्रस व पोटॅचशयमही आवश्यक असते. या तीि घटकांचशवाय पृथ्ीवर जीवि शक् 
िाही. मिुष्ाच्ा शरीरातच त्ाच्ा एकूण वजिापैकी साधारणतः ६५० गॅ्रम फॉस्रस 
असतो. तो हाडांमध्ये जास्त प्रमाणात आढळतो. माणसाला रोजच्ा जेवणातूि साधारणतः 
एक गॅ्रम फॉस्रस नमळणे आवश्यक असते. आधुनिक शेतीच्ा नहशोबािे बनघतल्ास 
एका माणसाचे वषथाभराचे अन्न नपकवणासाठी २२.५ नकलोगॅ्रम एवढे फॉसे्ट खणूि 
काढावे लागते.

फॉस्रस व पोटॅचशयम यांिा िायटट्ोजिसारखे हवेतूि शोषूि घेणे शक् िसते. ही 
खनिजे नवचशष्ट नठकाणी, खास प्रकारच्ा खडकांतूि नमळतात. भूगभाथात या प्रकारचे 
खडक तयार होणासाठी लाखो, करोडो वषाांचा अवधी लागतो. ही खनिजे माणसाला 
बिवता येत िाहीत. ती फक्त जनमिीतूि खणूि काढणे शक् असते. पोटॅशचे खडक तर 
फारच खोलातूि काढावे लागतात. ही खनिजे नमळणे म्हणजे जणू काही लॉटरी लागणे! 
ज्ा देशांत ही खनिजे सापडतात, त्ांचा वरचश्मा असतो. ज्ा देशात ही िसतात, त्ांिा 
आयात-नियाथातीच्ा बाजारावाचूि पयाथाय िसतो.

आपल्ा देशात फॉसे्ट व पोटॅश ही खनिजे सहज सापडत िाहीत. अमोनिया 
तयार करणासाठी चजतक्ा खनिजवायूची, अराथात िॅचरल गॅसची गरज असते नततका 
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तो आपल्ाकडे िाही. भारत व ब्राझील यांसारखे दाट वस्तीचे देश कृनरिम खतांचे सवाांत 
मोठे आयातदार आहेत. चीिकडे पोटॅशचे भांडार आहे. परंतु, ते सुरचक्षत राहावेत म्हणूि 
तोदेखील पोटॅशची आयातच करतो. दसुऱया देशातूि आणलेले पोटॅश स्वस्त पडते, हेही 
आयातीमागचे एक कारण आहे. जगभरात पोटॅश असलेली खनिजे एवढी आहेत की, 
पुढील अिेक शतके कृनरिम खतांचे उत्पादि होत राहील. पण, उत्पादि सगळीकडे होऊ 
शकत िाही. या खनिजांच्ा साठ्ांपैकी ८१ टके् तर केवळ कॅिडा व रचशया या देशांमध्येच 
आहेत. त्ामुळे हे देश पोटॅशचे सवाांत मोठे उत्पादक व नियाथातदार आहेत.

फॉसे्टची खनिजेदेखील सवथादरू सापडत िाहीत. सुलभरीत्ा काढता येऊ शकणाऱया 
फॉसे्टच्ा खडकांच्ा साठ्ांपैकी ८३ टके् साठा केवळ चीि, अमेररका, दचक्षण आनफ्का 
व मोरोक्ो या चार देशांमध्ये आहे. त्ांपैकी चीि व अमेररका हे देश त्ांच्ाकडील 
फॉस्रसचा साठा स्वतःसाठीच जास्त वापरतात, नियाथातीसाठी फार कमी देतात. मोरोक्ो 
हा फॉसे्टचा सवाांत मोठा नियाथातदार देश आहे. जगभरातील फॉसे्टच्ा साठ्ांपैकी 
४० टके् तर त्ाच्ा एकट्ाकडेच आहेत. भारतात व युरोपीय देशांत फवारले जाणारे 
फॉस्रस मोरोक्ोकडूिच येते. सतराव्ा शतकापासूि मोरोक्ोमध्ये एकाच राजघराणाचे 
शासि आहे. मोरोक्ोच्ा फॉस्रस खनिजांवर त्ांचा 
एकाचधकार आहे. मोरोक्ोला फॉस्रसचा सौदी अरब म्हटले 
जाते. राजकारणाची कांती जशी मोरोक्ोच्ा शेजारी असलेल्ा 
चलनबया, ट्ुिीचशया व इचजप्त या देशांमध्ये झाली, तशीच ती 
जर मोरोक्ोत झाली तर फॉस्रसच्ा आंतरराष्टट् ीय बाजारपेठेचे 
भनवतव् काय, हे आज कुणीही सांगू शकणार िाही.

फॉसे्टच्ा साठ्ांिा फार मोठे आयुष् िाही. अमेररकेत 
नमळणाऱया एकूण फॉस्रसच्ा दोि-तृतीयांश फॉस्रस एकाच 
खाणीतूि काढला जातो. हा साठा पुढील ४० वषाांत संपुष्टात 
येईल. इतररिही फॉस्रसच्ा खनिजांचे साठे मयाथानदत आहेत 
आचण ते सवथाकाळ पुरू शकत िाहीत. काही अंदाजांप्रमाणे 
पुढील ७० ते १३० वषाांमध्ये फॉसे्टची ही भांडारेदेखील 
ररकामी होतील. तोवर आपली लोकसंख्ा अंदाजािे १ हजार 
कोटीहंूि अचधक झालेली असेल. इतक्ा लोकसंख्ेसाठी तर फॉस्रसही अचधक लागेल. 
पण तो नमळणार कुठूि?

कुणालाच हे ठाऊक िाही. काही लोकांच्ा मते, पाणी िाकातोडंात चशरायला लागले 
की पोहता येईलच. त्ांच्ा मते, इनतहासात अशी बरीच उदाहरणे सापडतात ज्ांमध्ये 
नकतीही मोठी संकटे आली, तरी मािवािे मोठ्ा युक्तीिे त्ांवर मात करणाचे मागथा 
शोधले आहेत. अशा नवषयावर बोलतािा पुढे ते म्हणतात की, १९६०च्ा दशकात भारत 

त्फ्ट्झ यांनी लावलेल्ा शोधामुळे जग बदलून 
गेले आहे. आज जगातील ४० टके् लोक 
याच पद्धतीने त्पकवलेले अन्न खात असल्ाचा 
एका प्रजसद्ध संशोधकाचा अंदाज आहे. 
नवसाव्या शतकाच्ा आरंरी असलेली १६० 
कोटींची लोकसंख्ा वाढून आज ७४० कोटी, 
म्िजेच जवळजवळ चौपटीने वाढली आहे. 
अनेक संशोधकांच्ा मते त्फ्ट्झ हेबर यांची 
अमोननया तयार करण्ाची पद्धत हाच मागच्ा 
शतकातील सवथांत महत्तपूि्ज शोध आहे.

खाद्यसुरक्ेची थलसेना
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उपासमारीशी झगडत होता; पण हररतकांतीच्ा बळावर आपण त्ावर मात तर केलीच. 
चशवाय इतके धान् नपकवले की आज ते गोदामांमध्ये सडत आहे. ते असेही म्हणतात की, 
खाणीमंधूि सुलभपणे काढता येणारे फॉस्रस संपेल, तेव्ा खनिजे बाहेर काढणाच्ा 
अिेक स्वस्त व सोप्ा पद्धती िक्ीच शोधल्ा जातील. साठा संपत आलेल्ा खनिजांबद्दल 
चचंता व्क्त करणाऱयांिा ते ददुदैवी व निराशावादी असे संबोधतात आचण वैजानिक िवे मागथा 
शोधूि काढतीलच, असेही ते लोक ठासूि सांगतात.

तर दसुऱया नवचाराचे लोक आणखी एका गोष्टीकडे आपले लक्ष वेधूि घेतात. त्ांच्ा 
म्हणणािुसार पूववीच्ा तुलिेत आज नवजािनवश् अनतशय व्ापक व सखोल झाले आहे. 
आज लाखो वैजानिक आहेत, हजारो प्रयोगशाळा आहेत, अिेकनवध अंगांिी संशोधिे होत 
आहेत. असे असूिही नफ्ट्झ हेबर यांच्ा १९०९ मधील संशोधिािंतर नततके महत्पूणथा 
व उपयुक्त संशोधि आजपावेतो दसुरे कोणतेही झाले िाही. याउलट नदवसेंनदवस जे चचरि 
उभे ठाकते आहे, त्ातूि उवथारकांची एक िवीच बाजू प्रकाशात येत आहे. िायटट्ोजि व 
फॉस्रस यांच्ामुळे होणाऱया प्रदषूणाकडे त्ांचा इशारा आहे. त्ाचे दषु्पररणाम मातीवर, 
पाणावर व हवेवर देखील होत आहेत.

सवथाप्ररम जनमिीचा नवचार करूया. रासायनिक खतांची अत्ल्प मारिाच नपके शोषूि 
घेतात, हे तर आपल्ाला कुठलाही मृदाशास्त्रज सांगू शकेल. त्ाच्ा कारणांबद्दल 
आपण पुढे बघूया. प्ररम समस्ा िीट समजूि घेऊया. एका शास्त्रजाच्ा अभ्ासाप्रमाणे 
जगभरात आज एकूण दहा कोटी टि कृनरिम िायटट्ोजि शेतात वापरला जातो. त्ापैकी 
१.७ कोटी टि नपकांच्ा माध्यमातूि आपल्ा अन्नात येतो. उवथाररत ८.३ कोटी टि 
िायटट्ोजि पयाथावरणातच राहूि जातो. त्ाचा एक भाग व्थिर िायटट्ोजिच्ा स्वरूपात 
मातीतच राहतो, एक भाग पाणात चझरपूि पाणी प्रदनूषत करतो, तर एक भाग हवेत 
पसरूि ती प्रदनूषत करतो. िायटट्ोजिची काही रासायनिक रूपे अचभनकयाशील असूि 
त्ांमुळे सुपीक माती आम्लधमवी होते, रेताड होते. मातीला सुपीक बिवणारा नतचा कस 
िष्ट होतो. अश्या रेताड मातीत पाणीदेखील नटकूि राहत िाही.

आपल्ा देशाच्ा संदभाथातच याकडे बघूया. हररतकांतीच्ा काळात िायटट्ोजि शोषूि 
घेणाची नपकांची जी क्षमता होती, ती आज निम्माहूि कमी झाली आहे. त्ामुळे आधीच्ा 
तुलिेत िायटट्ोजिचे कृनरिम खत दपु्पट मारिेत टाकावे लागते आहे. अराथात, वाया जाणाऱया 
िायटट्ोजिचे प्रमाणही दपु्पट झाले आहे. आपले सरकार अिेक वषाांपासूि युररयासाठी 
जेवढे अिुदाि देत आले आहे, तेवढे पोटॅश वा फॉसे्ट यांसाठी देत िाही. वापरात 
असणाऱया युररयापैकी अध्याथाहूि अचधक आपल्ाकडेच तयार होते. पोटॅश व फॉसे्ट मारि 
आयात केला जातो. युररया स्वस्त असल्ािे शेतकरीही त्ाचा वापर गरजेपेक्षा जास्तच 
करतात. भारत सरकारचे अिेक वषाांचे अहवाल दशथावतात की, िायटट्ोजिनवषयीचे आपले 
प्रेम वाढते आहे. आपल्ा शेतजनमिी मारि खराब होत आहेत.
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सरकारिे अिुदाि देऊि युररयाचा भावदेखील कमीच ठेवला आहे. २००८-०९ या 
नवत्ीय वषाथात युररयावरचे अिुदाि एक लाख कोटी रुपयांपयांत पोहोचले होते. धान्ावर 
देणात येणाऱया अिुदािािंतर खतांवर देणात येणाऱया अिुदािाचा दसुरा कमांक लागतो. 
पेटट्ोचलयमवरचे अिुदाि यात जोडले, तर आपल्ा सरकारी खचजन्ाला पडलेले चखंडारच 
उघडे पडते. हा खचथा कमी करणासाठी आज सरकारवर दबाव आहे. परंतु, प्रत्ेकच 
सरकार, मग ते कुठल्ाही पक्षाचे का असेिा, अिुदाि कमी करणास कचरते. २०१५-१६ 
या नवत्ीय वषाथात हे अिुदाि ७२ हजार कोटी रुपये एवढे होते.

सरकार मागील काही वषाांपासूि कृनरिम खतांवर नदल्ा जाणाऱया अिुदािाच्ा रकमेत 
बदल करणाच्ा प्रयत्नांत आहे. युररयाचा अवाजवी वापर कमी व्ावा, शेतकरी युररयाच्ा 
व्सिातूि बाहेर पडावा आचण पोटॅशचे व फॉसे्टचे भाव कमी होऊि मातीचे संतुलि 
सुधारावे, हे त्ामागील उदे्दश आहेत. पण पोटॅशचे व फॉसे्टचे उत्पादि आपल्ाकडे 
नतळमारिच आहे. बहुतांश प्रमाणात ते आयातच केले जाते. त्ांचा आंतरराष्टट् ीय बाजारभाव 
चढत-उतरत राहतो आचण तो पेटट्ोचलयमच्ा भावावरूि निधाथाररत केला जातो. खनिजांिा 
खाणीतूि बाहेर काढणासाठी इंधिही बरेच लागते. जहाजांमधूि खनिजांच्ा वाहतुकीकरता 
देखील इंधि लागते. खनिजतेलाचा भाव वाढला की त्ा प्रत्ेकवेळी पोटॅश व फॉसे्ट 
महागते. हा सगळा खचथा रुपयांमध्ये िाही, तर डॉलरमध्ये करावा लागतो. आंतरराष्टट् ीय 
बाजारपेठेत रुपयाचे मूल् घसरले की, कृनरिम खताचे आयातमूल् वाढत जाते. सरकारला 
साहचजकच अिुदाि वाढवावे लागते.

अिुदाि वाढवूि शेतकऱयांचे ओझे कमी करणासाठी शेतकऱयांचा सरकारवर सतत 
दबाव असतो. दरवषवी अिुदािाच्ा रकमेवरूि शेतकरी मोचगे काढतात. शेतकऱयांिा 

नद्ांच्ा मुखाशदी जमलेल्या 
खतांमुळे प्रिपू्षत झालेले पाणदी 
तनजवीव िोते. समुद्राच्ा पाण्ाच्ा 
मोठ्ा भागात ऑक्सिजन उरत 
नािदी. मासे व इतर प्राणदीिदी मरतात.

खाद्यसुरक्ेची थलसेना
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युररयाचे अक्षरशः व्सिच लागले आहे. पीकवाढीच्ा आशेिे दरवषवी ते मागील वषाथाच्ा 
तुलिेत अचधक युररया शेतात टाकतात. अगदी उधारीवर घ्ावा लागला तरीही! १९६०च्ा 
दशकातील हररतकांतीच्ा सुरुवातीपासूिच सरकारे शेतकऱयांसमोर युररयाचे गुणगाि करत 
आली आहेत. शेतकऱयांिी सरकारवर नवश्ासही दाखवला. सरकार जसे सांगेल, तशीच 
शेती शेतकऱयांिी सुरू केली. पीक जोमािे वाढले. सुरुवातीला िफाही नमळाला. देश 
धान्ाच्ा बाबतीत स्वयंपूणथा झाला. पण गोष्ट येरेच संपत िाही.

शेती हा आता महागडा व्वसाय झाला आहे आचण अचधक खचथा करूिही हवे नततके 
पीक येत िाही. शेतकरी लाचारीिे सरकारच्ा तोडंाकडे बघत असतो. परंतु, सरकारकडे 
कुठली जादचूी कांडी तर िाही िा! ज्ा खतांिी याआधी शेतांमध्ये जाद ूकेली होती, त्ाच 
खतांचा वापर कमी करणाचा सल्ा सरकार आता देत आहे. मागील काही वषाांपासूि 
कृनरिम खतांबद्दलची सरकारी धोरणे सतत बदलत आहेत. परंतु, शेतातील मातीपासूि 
ते नवत् मंरिालयातील कागदांपयांत या खतांचे नवश् निव्वळ एक दलदल झाली आहे. 
कुठल्ाही पक्षाचे सरकार आपल्ाला या दलदलीतूि बाहेर काढणास असमरथा ठरत आहे. 
राजकारणाच्ा या गढूळ वातावरणात स्वतःकडे कडवटपणा घेऊि नववेकपूणथा निणथाय 
घेणाचे साहस कोणत्ाच सरकारात िाही.

हे सारे कृनरिम िायटट्ोजिच्ा त्ा भागाबद्दल आहे, जो मातीत उरतो. हवेत वा पाणात 
नमसळणारा भाग तर दरूच! तसे तर हवेतूिच िायटट्ोजि शोषूि युररया बित असल्ािे, 
िायटट्ोजिचे हवेत नवरणे म्हणजे त्ाचे स्वतःच्ा घरी परतल्ासारखेच समजता येईल. 
आपल्ा वातावरणात िायटट्ोजिचे प्रमाण सगळयात अचधक, ७९ टके् आहे. त्ाचे 
रासायनिक रूप खूपच व्थिर असते. म्हणूि तर तो वापरात आणणासाठी पुष्कळ कसरत 
करावी लागते. युररयाचे मातीत नवघटि होतािा िायटट्स ऑक्ाईड हा वायू बितो. या 
वायूचा रासायनिक स्वभाव मारि व्थिर िसूि अतं्त अचभनकयाशील आहे. सूयाथाच्ा घातक 
नकरणांपासूि आपले रक्षण करणाऱया ओझोिच्ा रराला िायटट्स ऑक्ाईड कमकुवत 
करतो. परंतु, वातावरणातील सूयाथाच्ा उष्णतेला हा वायू शोषूिही घेतो. काबथाि-डाय-
ऑक्ाईडच्ा उत्सजथािामुळे पृथ्ीवर तापमािवाढ होत आहे. िायटट्स ऑक्ाईडची 
उष्णता शोषूि घेणाची क्षमता काबथाि-डाय-ऑक्ाईडच्ा तापमाि-वाढीच्ा क्षमतेहूि 
२०० पट अचधक आहे.

दसुऱया महायुद्धािंतर कृनरिम िायटट्ोजिचा वापर सुरू झाला, तेव्ा त्ाच्ा या 
पररणामांचा कुणालाच अंदाज िव्ता. जगभरात कृनरिम िायटट्ोजिच्ा आजपावेतो 
झालेल्ा वापरापैकी अचधकांश वापर तर गेल्ा २५-३० वषाांमधला आहे. अचभनकयाशील 
िायटट्ोजिचे प्रमाण ३.५ कोटी टिांहूि जास्त झाले, तर निसगाथाचे िाजूक संतुलि तो 
नबघडवू शकतो असे शास्त्रज माितात. पण आज आपण साधारणतः १२ कोटी टि 
व्थिर िायटट्ोजि हवेतूि शोषूि त्ाचे अचभनकयाशील रूप पयाथावरणाला दरवषवी परत 
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पाठवत आहोत. त्ापैकी १० कोटी टिांचा वाटा तर शेतीचाच आहे. पृथ्ीच्ा रासायनिक 
स्वभावावर होत असणारा हा एक नवकाळ व धोकादायक प्रयोग असल्ाचे एका नवख्ात 
शास्त्रजािे सांनगतले आहे.

िायटट्ोजिच्ा माऱयामुळे होणारे प्रदषूण मातीपेक्षा वा हवेपेक्षाही पाणातच अचधक 
आहे. शेतांमधूि चझरपूि हा एकतर भूजलापयांत पोहोचतो आहे नकंवा मग वाहत जाऊि 
तलावांिा व िद्यांिा प्रदनूषत करतो आहे. िायटट्ेटमुळे दनूषत झालेल्ा पाणाचे आरोग्यावर 
होणारे पररणाम अजूि िीटसे ठाऊक िाहीत. तरी काही नवचशष्ट प्रकारच्ा कॅन्सरसाठी ते 
कारणीभूत असणाची शक्ता शास्त्रजांिा वाटते. जलस्ोतांच्ा आरोग्यावर मारि िायटट्ेटचा 
निःसंशय दषु्पररणाम झाला आहे.

भारतात गटारातील पाणामुळेच जलस्ोत निजवीव होत चालले आहेत. परंतु, युरोपात 
व अमेररकेत स्वच्छ नदसणाऱया िद्यांमध्ये देखील िायटट्ेटचे प्रमाण भरपूर असते. पाणात 
िायटट्ोजि पोहोचणाचे अिेक मागथा आहेत. शेतांमधील युररया, 
जिावरांचे शेण इत्ानद. िवीि जीविशैलीत शेणाचा उपयोग 
खतांसाठी वा गोवऱयांसाठी होत िाही. त्ाला रेट िालीतच 
सोडूि नदले जाते. याच मागाथािे, िायटट्ोजिची नवनवध संयुगे 
समुद्रापयांत पोहोचतात.

समुद्राच्ा पृष्भागावरच इतकी खते जमल्ािे अिेक 
प्रकारचे नवषारी तण व शेवाळ तेरे उगवते. ही शेवाळे 
सडल्ामुळे पाणात ऑव्क्जि उरत िाही. पाणी निजवीव होते. 
मासे व इतर प्राणीही मरतात. पाणाच्ा अशा भागास ‘डेड 
झोि’ अराथात ‘मृत-जलक्षेरि’ म्हटले जाते. िद्यांच्ा मुखाशी व 
समुद्रतटाशी अशी शेवाळे शेकडो एकरात पसरतात.

पाणात फॉस्रसचे प्रदषूण िायटट्ोजिच्ा प्रदषूणापेक्षा 
कमी घातक िाही. वैजानिक तर असेही सांगतात की, समुद्रच 
कशाला, िद्यांचे व तलावांचे प्रदषूण रांबवणासाठी देखील 
फॉस्रस पाणात नमसळणापासूि रोखणे आवश्यक आहे. 
काही नवचशष्ट प्रकारच्ा शेवाळांिा व जीवाणूं िा फॉस्रस नमळाला, तर ते हवेतूि 
िायटट्ोजि शोषूि घेतात. समुद्री शेवाळ व समुद्राकाठचे तण फॉस्रसला अनतशय वेगािे 
पचवतात व त्ामुळे फोफावतात. इतर जीवांिा फॉस्रस पचवणे कठीण जाते. कृनरिम 
खते बिवणासाठी दरवषवी साधारणतः दोि कोटी टि फॉस्रस जगभरातूि खणूि काढला 
जातो. यांतील जवळजवळ निम्ा भाग तर जलप्रवाहांच्ा मागाथािे समुद्रापयांत पोहोचतो. 
आधुनिक शेतीमुळे व गटारव्वथिेमुळे हा फॉस्रस वेगािे समुद्रापयांत पोहोचत आहे. 
तेरूि तो बाहेर काढणे शक् िाही.

जनमनीवरचा फरॉस्फरस हा प्राण्ांच्ा मल-
मूरिाच्ा व मृत शरीरांच्ा मागषे परत जनमनीपययंत 
पोहोचतो. एका शास्त्रज्ाच्ा अंदाजाप्रमािे 
फरॉस्फरस प्राण्ांच्ा शरीरातून मातीत व 
मातीतून पुनचि शरीरात अशी सरासरी ४६ 
आवत्जने घेतो. त्यानंतरच पावसाच्ा पाण्ात 
नमसळून नद्यांच्ा मागषे समुद्रापययंत पोहोचतो. 
समुद्री जीवांच्ा शरीरात हा सरासरी ८०० 
आवत्जने घेतो व मग समुद्रतळाशी जमा 
होतो. लाखो-करोडो वषथांनंतर रूकंपांमुळे हा 
खननजरूपाने पुन्ा बाहेर येतो.
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कृनरिम खताचे हे कुचक 
फॉस्रसच्ा िैसनगथाक चकाहूि 
अगदीच चभन्न आहे. िैसनगथाक 
चकािुसार फॉस्रस या नवश्ात 
पसरायला लक्षावधी वषगे लागली. 
जनमिीवरचा फॉस्रस प्राणांच्ा 
मल-मूरिाच्ा व मृत शरीराच्ा मागगे 
परत जनमिीपयांत पोहोचतो. एका 
शास्त्रजाच्ा अंदाजाप्रमाणे फॉस्रस 
प्राणांच्ा शरीरातूि मातीत व 
मातीतूि पुिश्च शरीरात अशी सरासरी 
४६ आवतथािे घेतो. त्ािंतर जनमिीची 

झीज झाल्ामुळे, पावसाच्ा पाणात नमसळूि तो िद्यांच्ा मागगे समुद्रापयांत पोहोचतो. 
समुद्री जीवांच्ा शरीरात हा सरासरी ८०० आवतथािे घेऊि निरनिराळया प्राणांच्ा व 
विस्पतीचं्ा अन्नामागगे बाहेर पडतो. त्ािंतर तो समुद्रतळाशी जमा होतो आचण मग 
भूगभाथात सामावूि जातो. परंतु, या जलसमाधीिे फॉस्रसचे चक रांबत िाही. हळूहळू, 
लाखो-करोडो वषाांिी भूकंपांमुळे हा खनिजरूपािे पुन्ा बाहेर येतो. फॉसे्टचे खडक 
बाहेर येतात, तेव्ा सूयाथाची उष्णता, हवा व पाणी यांमुळे त्ा खडकांची झीज होऊि 
फॉस्रस त्ांतूि मुक्त होतो आचण विस्पतीकंडूि शोषला जातो.

फॉस्रसचे हे चक येरूि पुिश्च नफरू लागते. या नवराट लीलेत ‘काळा’ची कल्पिा 
आपल्ा वषाथा-दोि-वषाांच्ा नदिदचशथाकेपेक्षा नकतीतरी नवशाल असते. त्ािे व्ापलेल्ा 
प्रदेशाचा नवस्तारही आपल्ा कल्पिाशक्तीच्ा पलीकडचा आहे. या व्ापक देशकाळात 
फॉस्रसचा खेळ समजूि घ्ायचा असेल, तर जगातील सवाांत उंच पवथातरांगेकडे दृष्टी 
वळवावी लागेल.

एका संशोधकाचा अंदाज आहे की, साधारणतः चार कोटी वषाांपूववी वातावरणात 
फॉस्रस खूप जास्त प्रमाणात उपलब्ध होता. त्ामुळे दाट जंगले निमाथाण झाली होती. 
त्ा जंगलांमध्ये वाढणाऱया झाडांिी व वृक्षांिी वातावरणातील काबथाि-डाय-ऑक्ाईड 
भरपूर प्रमाणात शोषूि घेतला होता. त्ामुळे पृथ्ीवरील वातावरण रंड झाले होते. आज 
जशी तापमािवाढ होत आहे, त्ाच्ा अगदी नवरुद्ध तेव्ा घडले होते. परंतु, आपल्ा 
ग्रहाचा िकाशाच बदलूि टाकणाएवढा फॉस्रस तेव्ा आला कुठूि होता?

नहमालय वरती उचलला गेला आचण त्ामुळे फॉस्रस समुद्रतळातूि बाहेर आला. 
त्ाकाळी आलेल्ा प्रचंड भूकंपामुळे समुद्रतळ चार नकलोमीटर वर उचलला गेला होता. 
तेच आजचे नतबेट होय. जगातील सवाांत उंच पठार! नहमालयातूि उगम पावणाऱया िद्यांच्ा 

आपल्याकडदील कािदी गावांमध्े 
िे दृश् आजिदी हिसते. सकाळी 
शौचाला जाणाऱ्या गावकऱ्यांना 
तवडदीचे प्रलोभन िेऊन त्यांनदी  
आपल्या शेतात मलतवसज्वन 
करावे यासाठी शेतकरी 
गावकऱ्यांचदी मनधरणदी करतात.
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काठांवर हा फॉस्रस आजदेखील आढळतो. या िद्यांचा गाळ नपकांसाठी उपयुक्त असतो, 
कारण यात फॉस्रससारखी खनिज उवथारके असतात. या िद्यांच्ा काठांवर जगातील 
सवाथाचधक जिघितेच्ा वस्ता आहेत. आपल्ाकडेच कशाला, जगभरात जेरे जेरे मािवी 
संसृ्तीचा उदय झाला, तेरे तेरे लोकांिा िद्यांमधूि पाणीच िवे्, तर त्ांच्ा गाळातूि 
शेतीसाठी अमूल् अशी उवथारकेदेखील नमळाली आहेत. मेसोपोटेनमया असो की इचजप्त, 
चीि असो की चसंधूचे खोरे, सगळीकडेच असे झालेले आढळते.

प्रत्ेक जीव फॉस्रसच्ा या रोचक खेळातील एक पारि आहे. सगळयांिाच फॉस्रसचे 
महत् ठाऊक असते. जेरे फॉस्रस तेरे विस्पती, जेरे विस्पती तेरे शाकाहारी प्राणी, 
जेरे शाकाहारी प्राणी तेरे मांसाहारी प्राणी. मिुष्देखील या खेळातील एक छोटासा 
घटक आहे. परंतु, मिुष् या खेळाचे ममथा नवसरत चालला आहे. फॉस्रस आज बाजारात 
पोत्ांिी नवकला जात आहे, िाल्ांमधूि वाहूि जात आहे. एकोचणसाव्ा शतकात जेव्ा 
युरोपात गटारव्वथिा बिू लागली होती, तेव्ा आधुनिक शेतीचे जिक युसू्टस फॉि 
चलबीग चजवंत होते. त्ांिी गटारव्वथिेला ‘उवथारकांची िासाडी करणारे गुने्गारी कृत्’ 
असे संबोधले होते.

लंडिमधील गटारे बिली तेव्ा वषथाभरात त्ातूि वाहूि जाणाऱया मल-मूरिातील 
उवथारकांचे मूल् साधारणतः ४० लाख पाउंड्स एवढे होते. त्ावेळच्ा ४० लाख पाउंड्सचे 
आजचे मूल् बघता, ते नकतीतरी लाख कोटी पाउंड्स एवढे होईल. हे नहशोब खरे तर 
निररथाक आहेत. गटाराच्ा प्रश्नांवर काय तोडगा काढला जातो, यावरूि त्ा त्ा देशाच्ा 
समृद्धीच्ा व संसृ्तीच्ा नवकासाचे मापदंड ठरतील, असे युसू्टस यांिी म्हटले होते. आज 
आजूबाजूला पाहता, या प्रश्नांची भयावह उत्रे नमळतात.

गटारांशी जोडलेली शौचालये असणे, हा आज मूलभूत अचधकार समजला जातो. 
युसू्टस यांच्ा िजरेिे बनघतल्ास याला फॉस्रसची व इतर उवथारकांची ‘िासाडी करणाचा 
अचधकार’ असेही म्हणता येईल. युसू्टस यांच्ा दृनष्टकोिात व आजच्ा गटारी मािचसकतेत 
एक मूलभूत अंतर आहे. त्ांच्ा दृष्टीिे मािवी शरीर व माती यांचा परस्परसंबंध स्वाभानवक 
होता. तसे पाहता त्ांच्ाकडे नततकी शास्त्रीय मानहती उपलब्ध िव्ती चजतकी आज, 
त्ांच्ा मृत्ूिंतर १५० वषाांिी आपल्ाकडे आहे. परंतु, तेव्ाही त्ांिा हे कळले होते 
की, मािवाचे जीवि त्ाच्ा सभोवतालच्ा पयाथावरणाहूि वेगळे िाही. आज आपण 
आपल्ा भोवताली जी व्वथिा बिवत आहोत, त्ात आपण स्वतःला निसगाथाहूि वेगळे 
व उच्चथिािी समजत आहोत.

आपल्ा दृनष्टकोिातील दोष समजणासाठी पुिश्च सूक्ष्मजीवांच्ा नवश्ात परतावे 
लागेल. िायटट्ोजिला हवेतूि शोषूि युररया बिवणाचे काम पाणात व मातीत वास्तव् 
करणारे जीवाणू कधीपासूिच करत आले आहेत. मिुष्ाच्ा आतडांत अन्नाला सुपाच् 
करणारे अगचणत जीवाणू असतात. अगदी तसेच, झाडेदेखील आपल्ा मुळांमध्ये अगचणत 
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सूक्ष्मजीवांिा पोसतात. यांतील अिेक जीव हवेतील िायटट्ोजिचे रूपांतर, झाडांची मुळे 
सहज शोषू शकतील अशा रूपात करतात.

जीवशास्त्रात मुळांिा झाडांचे आतडेच म्हटले आहे. आपल्ा पचिसंथिेिे जशी 
जीवाणूंशी मैरिी जोडली, तसे झाडांिीही आपल्ा स्ेहीजिांिा शोधूि काढले. पण 
आपल्ा आतडांमधील वातावरण बंद असते, त्ामुळे जीवाणूं िा तेरे सुरचक्षत आसरा 
नमळतो. मातीतील जीवाणूंकडे ही सोय िसते. मग ते कुठे राहत असावेत? हे जीवाणू 
मृत प्राणांच्ा व विस्पतीचं्ा अवशेषांमध्ये आपले घर बिवतात. यालाच आपण खत 
म्हणतो. रासायनिक वा कृनरिम खत िवे्, शेणासारखे जैनवक खत, ज्ामध्ये काबथाि 
असतो. एकदा योग्य ‘निवारा’ नमळाला की, हे जीवाणू ‘अन्न-वस्त्रा’ची व्वथिा स्वतःच 
करूि घेतात. आपले आतडे आपल्ा नमरिजीवाणूंचे ज्ाप्रकारे पोषण करते, त्ाचप्रकारे 
झाडांची मुळे आपल्ा स्ेहीजिांचे पोषण करतात.

आधुनिक शेती व हररतकांती यांच्ा नकतीतरी शतके आधीपासूिच आपली शेती 
जीवाणूं वर अवलंबूि रानहलेली आहे. शेतकऱयांिा हे जीवाणू नदसत िसले, तरी या 
जीवाणूंच्ा राहणाची सोय शेतात ‘खत’ टाकूि शेतकरी िकळत करतच आले आहेत. 
जीवाणूंच्ा मातीतील वास्तव्ामुळे जमीि वारंवार आपोआपच िांगरली जाते आचण माती 
भुसभुशीत राहते. आचशया खंडातील देशांमध्ये या पद्धतीचा प्रयोग फार पूववीपासूिच होत 
आला आहे.

या नवषयावरचे १९०८ मधील एक अध्ययि खूप प्रचसद्ध झाले. अमेररकी सरकारच्ा 
‘कृनषभूमी प्रबंधि नवभागा’चे प्रमुख फँ्कलीि नकंग यांिी चीि, जपाि व कोररया या 
देशांिा भेट नदली, तेव्ा मातीच्ा सुपीकतेसाठी शेतकरी करत असलेले साधे- साधे प्रयत्न 
बघूि ते अचंनबत झाले. या अिुभवांवर बेतलेले एक पुस्तक त्ांिी चलनहले. त्ांच्ा पत्नीिे 
त्ांच्ा मृत्ूिंतर, १९११ मध्ये, हे पुस्तक प्रकाचशत केले. पुस्तकाचे िाव आहे, ‘फामथासथा 
ऑफ फॉटवी सेन्चुरीज’, अराथात ‘चाळीस शतकांचे शेतकरी’.

पूवथा आचशयात मिुष्ाच्ा मल-मूरिाचा खतासाठी होत असलेला वापर त्ांिी त्ा 
पुस्तकात िमूद केला आहे. शांघाय शहराचे एक उदाहरण त्ात आहे. १९०८ मध्ये एका 
ठेकेदारािे ३१ हजार डॉलसथा मूल्ाएवढी सोन्ाची िाणी देऊि शहरातील ७८ हजार टि 
मल-मूरि एकनरित करणाचे कंरिाट घेतले होते. हे मल-मूरि लगतच्ा गावांत खत म्हणूि 
नवकले जात होते. चीिमधील शहरे मल-मूरि सफाईसाठी खचथा करत िसूि, उलट त्ाच्ा 
नवकीमधूि आपले खचजिे भरत होती. मल-मूरि नवकत घेणारे लोक त्ाची नकंमत सोन्ात 
चुकवत होते. या लोकांसाठी मल-मूरिाची उवथारता हेच अस्ल, बावन्नकशी सोिे होते.

फँ्कलीि यांिी चीिमधील शेतीची तुलिा अमेररकेतील शेतीशी केली. अमेररकेतील 
अतं्त सुपीक जमीिही केवळ १०० वषाांच्ा शेतीिंतर निकामी होऊ लागली होती. 
खाणीमंधूि काढलेल्ा कृनरिम खतांचा अतोिात वापर होत असूिही अशी पररव्थिती होती! 
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फँ्कलीि यांिी त्ा खतांचे धोके १९११ मध्येच सांनगतले होते. युरोपातील व अमेररकेतील 
लोक दरवषवी नकत्ेक कोटी टि खत समुद्रात सोडूि देत असल्ाबद्दलचा खेदही त्ांिी 
व्क्त केला होता. अगचणत उवथारके िुसतीच वाहूि िेत असलेल्ा गटारव्वथिेला युरोपीय 
वा अमेररकी लोक मािवी संसृ्तीतील त्ांचे सवाांत मोठे योगदाि माितात, याचे देखील 
त्ांिा आश्चयथा वाटे. “मिुष् हा अमूल् साधिांचे सगळयात वेगािे कचऱयात रूपांतर 
करणारा प्राणी आहे”, असे फँ्कलीि यांिी त्ांच्ा देशातील लोकांबद्दल चलनहले आहे. 
कुणास ठाऊक नकती शतकांच्ा जीविलीलेतूि निमाथाण झालेल्ा उवथारकांिा समुद्रात 
वाहवले जात आहे! ही खरे तर अशी उधळपट्ी आहे, चजची 
नकंमत इतर प्राणांिाच िवे्, तर माणसांिा देखील चुकवावी 
लागणार आहे. पूवथा आचशयातील लोक स्वतःच्ा समस्ांची 
उत्रे दरुूि कुठूि िवे्, तर स्वतःच्ाच आजूबाजूला शोधत. 
अिेक तथ्ांचा व सुं दर उपमांचा आधार घेऊि फँ्कलीि 
यांिी त्ांच्ा या प्रवृत्ीचे गुणगाि केले आहे. दचक्षण 
अमेररकेतूि गुआिो व सॉल्टपीटर आणणासारखे उपाय पूवथा 
आचशयातील लोकांिी केले िाहीत. सहज उपलब्ध असणाऱया 
संसाधिांमध्येच समस्ांचे उपाय शोधणाच्ा प्रवृत्ीमुळे 
चीिचे शेतकरी आपल्ा घिदाट लोकसंख्ेचे पोट भरू शकत 
होते. चीिमधील सुपीक जमीि अमेररकेच्ा तुलिेत अधवी 
असूि देखील त्ांिी हे साधले.

चीिमधील लोक शौच करूि झाल्ािंतर गुदद्ार पाणािे 
धुत िसत, तर ते कागदािे पुसत. कोरडा शौचालयांमध्ये 
मल-मूरिावर पाणी पडत िसल्ािे चचखल होत िसे. त्ामुळे मल-मूरि गोळा करणे कठीण 
िव्ते. पूवथा आचशयातील देशांमध्ये तर शेतकरी रस्तांवर शौचालये बिवत असत. ती 
शौचालये वापरणासाठी वाटसरंूची नविवणी केली जात असे. शेतकरी ते मल-मूरि गोळा 
करूि रेट आपल्ा शेतात वापरत असत. हे असे करणे अराथात रोगांचे कारणही होते. 
त्ामुळेच पूवथा आचशयातील देशांमध्ये कच्चा भाज्ा वा कच्ची फळे खाल्ी जात िाहीत. 
पाणी उकळूि नपणामागचे कारणही हेच असावे.

नहमालयाच्ा अलीकडे, दचक्षण आचशयामध्ये देखील अिेक नठकाणी, मिुष्ाच्ा 
मल-मूरिाचा उपयोग खतासारखा होत आला आहे. उदाहरणारथा लडाखमध्ये. महाराष्टट् ातील 
काही भागांत मलािे बिवलेल्ा खताला सोन्ाची उपमा देतात. याला ‘सोिखत’ असे 
म्हटले जाते. अिेक नठकाणी शेतकरी शौचासाठी शेतातच जात. खेडांमध्ये अश्या अिेक 
गोष्टी अजूिही ऐकायला नमळतात, ज्ा गोष्टीमंध्ये मलनवसजथािासोबतच खुरप्ांसारख्ा 
अवजारांचा देखील उल्ेख असतो. नवषे्वर माती टाकणासाठी खुरपी कामी येत असत. 

चीनमधील शांघाय येथे १९०८ मध्े एका 
ठेकेदाराने ३१ हजार डरॉलस्ज मूल्ाएवढी 
सोन्ाची नािी देऊन शहरातील ७८ हजार 
टन मल-मूरि एकत्रित करण्ाचे कंरिाट घेतले 
होते. हे मल-मूरि लगतच्ा गावात खत म्िून 
नवकले जात होते. चीनमधील शहरे मल-मूरि 
सफाईसाठी खच्ज करत नसून त्याच्ा नवरिीमधून 
आपले खजजने ररत होती. मल-मूरि नवकत घेिारे 
लोक त्याची त्कंमत सोन्ात चुकवत होते. या 
लोकांकरता मल-मूरिाची उव्जरता हेच अस्ल 
बावन्नकशी सोने होते.

खाद्यसुरक्ेची थलसेना
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भारतासारख्ा देशांमध्ये गाय-बैल यांसारखे पशुधिही भरपूर असल्ामुळे आपल्ाकडील 
शेतीत शेणखताचा वापर अचधक होता. सगळा मामला दैिंनदि व्वहारातूि आलेला 
होता, संशोधिांतूि िवे्. त्ामुळे याबाबतची शास्त्रीय मानहती नमळणे अवघड आहे. 

कृनषवैजानिक अल्बटथा हॉवडथा यांिी यानवषयीचा पनहला शास्त्रीय अभ्ास केला. अल्बटथा 
यांिा सेंनद्रय शेतीचे प्रणेते व मागथादशथाक म्हटले जाते. अल्बटथा हे १९०५ मध्ये तत्कालीि 
भारत सरकारात विस्पतीशास्त्रजाच्ा पदावर होते. काही संथिांचे संचालक व काही राजांचे 
सल्ागार या िात्ािे देखील त्ांिी कामे केली होती. दरम्ाि, त्ांचे वास्तव् इंदोरला 
असतािा त्ांिी थिानिक शेतकऱयांचे कौशल् व त्ांचा व्वहार समजूि घेणाचा प्रयत्न 
केला. १९४३ मध्ये ‘ॲि ॲग्रीकलचरल टेस्टामेटि’ या पुस्तकात त्ांिी आपले अिुभव 
मांडले. आज या पुस्तकाला सेंनद्रय शेतीच्ा नवश्ात गीतेचे थिाि आहे.

अल्बटथा यांिी ज्ा शेतकऱयांकडूि शेती चशकणासाठी मदत घेतली, ते शेतकरी आपल्ा 
शेतीपद्धतीला ‘सेंनद्रय’सारखी कुठलीही नवशेषणे लावत िव्ते. पूवाथापार चालत आलेल्ा 
पद्धतीिेच ते शेती करत होते. त्ांचे जाि व कौशल् हे प्रत्क्ष व्वहारातूि आलेले होते, 
सहज होते. हे जाि ते कुणा दसुऱयाच्ा शेतीपद्धतीमंध्ये बदल करणासाठी नकंवा स्वतःच्ा 
पद्धतीचंा प्रचार करणासाठी वापरत िव्ते. ते फक्त त्ांच्ा शेतीपुरतेच होते.
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शेतातील मातीमध्ये व नतच्ा सुपीकतेमध्ये अल्बटथा यांची नवशेष रुची होती. बदली 
होऊि भारतात येणापूववी जगातील अिेक भागांमध्ये त्ांिी वैजानिक दृनष्टकोिातूि शेतीचे 
परीक्षण केले होते. युरोपातील व अमेररकेतील शेतीपद्धतीमंध्ये फँ्कलीिप्रमाणेच त्ांिाही 
अिेक रिुटी आढळल्ा होत्ा. यात मुख् होती ती कृनरिम खतांचा अतोिात वापर. 
पनहल्ा महायुद्धािंतर बिलेल्ा अमोनियाच्ा कारखान्ांमधूि ही खते येत होती. शेतकरी 
मातीमध्ये युररया, फॉसे्ट व पोटॅश बेसुमार मारिेत घालत होते. या मािचसकतेमागे कृनरिम 
उवथारके बिवणाऱयांिी तयार केलेला बाजारूपणाचा नवळखा असावा, असे अल्बटथा यांचे 
स्पष्ट मत होते.

युरोपातील व अमेररकेतील आधुनिक शेतीपद्धतीची आणखी दोि लक्षणे त्ांिी 
सांनगतली. एक, यंरिे आल्ािंतर शेतांतूि पशुधि नदसेिासे होणे. दसुरे म्हणजे, केवळ 
आचरथाक फायद्यासाठी मोठमोठ्ा शेतांत एकच एक पीक घेतले जाणे. त्ाच्ा तुलिेत 
चीिमधील व भारतातील शेतीची पद्धत काळाच्ा कसोटीवर उतरली आहे, असे अल्बटथा 
यांचे मत होते. जंगलात ज्ा प्रकारे उवथारकांचे िैसनगथाक चक सुरू असते, त्ाचप्रमाणे 
येरील शेतीपद्धतीमुळे उवथारता पुिश्च मातीकडे परतते असेही त्ांचे मत होते. जंगलात 
तऱहेतऱहेच्ा विस्पती मातीतील उवथारतेचे संतुलि साधतात, तसेच येरील शेतकरी एकच 

आपल्याकडे शेतकरी व पशुपालक 
यांचदी खूप जवळीक िोतदी. 
त्यांच्ामधदील िेवाणघेवाण तनव्वळ 
पशूंच्ा संिभकात नहितदी. तर त्या 
िेवाणघेवाणदीमुळे मातदीचे उव्वरतेचे 
चरििदी सतत प्फरते राहिले आिे. 
आजिदी कािदी हठकाणदी या संिंधांचे 
थेट िश्वन िोते. 

खाद्यसुरक्ेची थलसेना
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काही समृद्ध क्ेरिातील शेतकरी आता पीक 
कापल्ानंतर उरलेले खुंट व धांडे शेतातच 

जाळून टाकतात. कारि यंरिे चालवून होिाऱया 
शेतीत आता त्यांचे काहीही काम उरलेले नसते. 

एका शास्त्रज्ाच्ा अंदाजानुसार आपल्ाकडे 
दरवषषी पीक कापिीनंतर जवळजवळ ५० कोटी 

टन खुंट उरतात. यांतील ८ ते १४ कोटी टन 
जाळण्ात येतात. त्यामुळे उव्जरकांची हानी तर 

होतेच, जशवाय वायुप्रदषूिदेखील होते.

एक पीक ि घेता, वारंवार ते बदलूि मातीच्ा उवथारतेचे रक्षण करतात. अल्बटथा यांिा हे 
उमगले होते की, जंगलातील जैवनवनवधतेमुळे जसा मातीचा स्वभाव उत्म राहतो, तसेच 
एकाच शेतात वेगवेगळी नपके घेतल्ािे होते.

अल्बटथा यांिी चशंबीवगवीय नद्दल नपकांच्ा शेतीवरूि हे जोखायचा प्रयत्न केला. त्ांिी 
पानहले की, धान्ाच्ा सोबतीिे चशंबीवगवीय नद्दल नपके लावल्ास दोन्ी नपकांिा लाभ 
नमळतो. दोघांमधील हे परस्परसंबंध िक्ी कसे काम करतात, हे नवजािाला उमगले 
िसल्ाचेही त्ांिी चलनहले आहे. हवेतूि िायटट्ोजि शोषूि घेणारे नमरिजीवाणू चशंबीवगवीय 
नद्दल नपकांच्ा मुळांमध्ये राहत असल्ाचे आज आपल्ा सगळयांिाच माहीत आहे.

चशंबीवगवीय नद्दल नपके लावली, तर हवेतूि िायटट्ोजि शोषला जातो हे तथ् 
स्वीकारायला युरोपातील कृनषतज्ज्ञ तयार िव्ते, असे अल्बटथा व फँ्कलीि या दोघांिी 
चलनहले आहे. ३० वषाांच्ा वादनववादािंतर, १८८८ मध्ये ते तथ् चसद्ध झाले आचण मगच 
युरोपीय कृनषतज्ज्ञांिी ते स्वीकारले. आचशया खंडातील शेतकरी शतकािुशतके हे करत 
असल्ाचे दोन्ी लेखकांिी चलनहले आहे. िैसनगथाक खतांच्ा वापरािे पाणाला धरूि 

ठेवणाची मातीची क्षमता वाढते आचण त्ामुळे मुसळधार 
पावसात देखील मातीची झीज कमी होते, हेदेखील आचशया 
खंडातील शेतकरी जाणत होते.

पाळीव प्राणांचे मूल्ही अल्बटथा यांिा उमगले होते. जंगली 
प्राणांच्ा नवषे्तूि जंगलातील उवथारके जनमिीतच परततात. 
जिावरांचे शेण शेतांसाठी असेच काम करते. आपल्ाकडे 
आजही काही नठकाणचे शेतकरी पीक-कापणीिंतर भटक्ा 
समाजातील लोकांिी त्ांची जिावरे शेतात चरणासाठी 
सोडावी यासाठी त्ांिा बोलावतात. जिावरांिा चारा नमळतो 
आचण मोबदल्ात शेतकऱयांिा शेण! ज्ा शेतांमध्ये धांडे व 
खुं ट पुरेसे िसतात, तेरे भटक्ांिी आपली जिावरे शेतात 
बसवावीत यासाठी देखील शेतकरी त्ांिा िगद रक्म देतात. 

पूववी असे संबंध फार घनिष् असत. शेतकरी आचण भटके यांची खूप जवळीक होती. वंजारा 
समाजातील लोक ताकदवर पशूंच्ा जाती तयार करत असत, नवशेषकरूि बैलांच्ा! ते 
जेरे जातील तेरे बैलांचा व्ापार करत. या देवाणघेवाणीमुळे मातीचे उवथारतेचे चकही 
सतत नफरते रानहले आहे. हे भटके लोक खतांचा देखील व्ापार करत. आपली शेतजमीि 
नकतीतरी नपढ्ांपासूि उवथारकांच्ा या अिुदािािे समृद्ध आहे. खतांवर सरकारी ‘सबचसडी’ 
सुरू होणाच्ाही नकतीतरी आधीपासूि!

अल्बटथा यांिी ७० वषाांपूववी चलनहलेल्ा पुस्तकातूि समजते की, ते केवळ युरोप व 
अमेररका येरील तत्कालीि शेतीपद्धतीवर टीका करत िसूि भारतातील शेतीच्ा वाढत्ा 
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समस्ांचे चचरिणही रेखाटत होते. आज युरोपातील व अमेररकेतील शेती पूणथापणे खत 
उत्पादि करणाऱया कंपन्ांच्ा इशाऱयावरच चालते आहे. तेरे शेती हा महागाचा धंदा 
झाला आहे. इतका महाग की, अब्जावधीिंी नमळणाऱया सरकारी अिुदािाचशवाय शेती 
होऊच शकत िाही. या नवकचसत देशांिी २०१२ मध्ये शेतकऱयांिा नदलेले अिुदाि हे 
२५८ अब्ज डॉलसथा एवढे होते. हा पैसा शेतकऱयांच्ा माध्यमातूि कृनषउत्पादिे नवकणाऱया 
कंपन्ांकडेच गेला. रोडक्ात काय, तर हे अिुदाि शेतीसाठी िसूि कंपन्ांचा धंदा 
चालवणाच्ाच कामी आले.

चीि व भारतदेखील आता अिुदािाधाररत शेतीच्ा नदशेिे जात आहेत. चीिमध्ये 
कोरडी शौचालये आता मागासपणाचे चचह्न बिली आहेत. जी शहरे आजवर मल-मूरि 
नवकूि पैसा कमवत होती, ती आज कोट्वधी रुपये खचथा करूि मल वाहूि िेणारी गटारे 
बिवत आहेत. भारतात शेणखत नमळणे आता अवघड झाले आहे. कारण ते शेण आता 
गोवऱयांसाठी वापरणात येत आहे. शेतीतील नपकेही आता बदलली आहेत. आधी ज्वारी, 
बाजरी, डाळी, तीळ इत्ानद नपकांचे उत्पादि अचधक होते. त्ांमधूि पशूं साठी चारादेखील 
निघत असे. शेतकऱयांकडूि धान् नवकत घेऊि रेशिच्ा दकुािांतूि ते नवकणाच्ा 
सरकारी धोरणामुळे तांदळुािे व गव्ािे इतर नपकांिा शेतांमधूि िाहीसेच केले आहे. ज्ा 
संकररत जातीचं्ा नपकांवर हररतकांती नटकूि आहे, ती नपके कमी उंचीची असतात. त्ातूि 
पशूं साठी चारादेखील खूप कमी निघतो.

पीक कापल्ािंतर उरलेले खुं ट व धांडे समृद्ध म्हटल्ा जाणाऱया काही भागातील 
शेतकरी आपल्ा शेतातच जाळूि टाकतात. कारण यंरिे चालवूि होणाऱया शेतीत आता 
याचे काहीही काम उरलेले िाही. पंजाबात व हररयाणात असे अिेक वषाांपासूि होत 
आहे. आता ही पद्धत मध्यप्रदेशातील नवनदशासारख्ा गहूबहुल क्षेरिांमध्येही आली आहे. 
एका शास्त्रजाच्ा अंदाजािुसार, आपल्ाकडे दरवषवी कापणीिंतर जवळजवळ ५० कोटी 
टिाचे खुं ट आचण धांडे उरतात. यांतील ८ ते १४ कोटी टि जाळणात येतात. त्ामुळे 
उवथारकांची हािी तर होतेच, चशवाय वायुप्रदषूणदेखील होते. दरवषवी ऑक्ोबरच्ा दरम्ाि, 
कापणीच्ा हंगामात, नदल्ीसारख्ा शहरांवर धुराचा एक रर निमाथाण होतो. पंजाबातील 
व हररयाणातील शेतांतील खुं ट व धांडे जाळणाचा हा पररणाम आहे.

ज्ा पशुपालि करणाऱयांकडे मुबलक पैसा व साधिे आहेत, ते बाजारातूि ढेप नकंवा 
पेंड नवकत आणतात आचण पशूं िा गोठ्ातच ती खाऊ घालतात. ज्ांच्ाजवळ पैसा 
वा साधिे िाहीत, त्ांचे पशु सावथाजनिक चराई-क्षेरिांमध्ये सोडले जातात. गावांगावांतील 
अश्या सावथाजनिक जनमिीचंी व्थिती एक तर चराईच्ा अनतरेकामुळे नबघडली आहे नकंवा 
सरकारिे त्ा जनमिी भूनमहीिांिा वाटूि नदल्ा आहेत. अश्या जनमिीवंर बलाढ् लोकांिी 
कब्जा करणे ही आता सामान् बाब झाली आहे. गावांमधील समाज दभंुगणाचा रेट संबंध 
सावथाजनिक मालमत्ेच्ा होणाऱया हािीशी आहे. मग ते जलस्ोत असोत की चराई-क्षेरिे. 

खाद्यसुरक्ेची थलसेना
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गावांगावांत भटकणारे कृनषवैजानिकदेखील सांगतात की, आधी चजतक्ा काळजीपूवथाक 
शेणखत तयार केले जात असे, तसे ते आज तयार केले जात िाही. शेतकरीसुद्धा कृनरिम 
खतांच्ा जादचू्ा प्रतीक्षेतच आहेत.

आता या साऱया गोष्टी जुन्ा झाल्ा असूि त्ांचेच रडगाणे गात राहणे निररथाक असल्ाचे 
काही जण माितात. त्ांच्ा मते, बदल हा शाश्त असूि आपण एका िव्ा नवश्ाकडे कूच 
करत आहोत. या बदलाच्ा वाऱयामुळेच हररतकांतीसारखी देणगी आपल्ाला नमळाली 
असल्ाचे त्ांचे ठाम मत आहे. आज आपण धान् उत्पादिात स्वावलंबी झालो आहोत, 
कारण पंजाब व तटवतवी आंध् यांसारख्ा काही प्रदेशांत चसंचिकालवे व आयात केलेली 
कृनरिम खते यांमुळे उत्पादि वाढले. शेतकऱयांचे उत्पन्नदेखील त्ामुळे वाढले.

आज मारि या भागांत ३० वषाांपूववी होते तसे वातावरण रानहलेले िाही. आज 
चसंचिकालव्ांची पररव्थिती नबघडत चालली आहे. भूजलातूिच चसंचि होत आहे. 
भूजलाचा स्तर व त्ाची गुणवत्ा खालावत आहे. हररतकांतीमुळे पंजाबात आलेल्ा 
समृद्धीचा रंग आता नफका पडला असल्ाच्ा कहाणादेखील भूतकाळात जमा होत 
आहेत. असे असूिही ज्ांिी हररतकांती आणली होती त्ा सरकारी कृनषशोधसंथिा आजही 
त्ा जुन्ा यशावर स्वतःची पाठ रोपटणातच दंग आहेत. आजच्ा समस्ांचे निराकरण 
करणासाठी काहीही नवचार नकंवा कोणत्ाही उपाययोजिा त्ांच्ाजवळ िाहीत.

कृनषवैजानिकच िवे्, तर शेतकरीदेखील एखाद्या चमत्काराच्ा, एका ‘िव्ा 
हररतकांती’च्ा नकंवा ‘सदाबहार हररतकांती’च्ा प्रतीक्षेत आहेत. नकंवा मग हवेतूि 
िायटट्ोजि शोषूि घेणाच्ा नफ्ट्झ हेबर यांच्ा उपचारासारख्ा एखाद्या िवीि शोधाच्ा! 
हा चमत्कार कुठूि जन् घेईल, याचा मागमूसही िाही. तरीदेखील चमत्कार घडेल ही 
त्ांची सकारात्मकता आशेतूि उपजली आहे की नवजािावरील अंधनवश्ासातूि हेदेखील 
ठामपणे सांगता येत िाही.

उत्पादि आणखी वाढवणाबद्दल वारंवार बोलले जात आहे. एकीकडे प्रत्ेकाला अन्न 
पुरवणाचे उपाय महागडा तंरिजािामध्ये व उद्योगांमध्ये असल्ाचे शपरेवर सांनगतले 
जात आहे. तर दसुरीकडे जगातील एकूण अन्न उत्पादिाच्ा एक-तृतीयांश अन्न रिीमंत 
देश फेकणात वाया घालवत आहेत, असे संयुक्त राष्टट् ाची ‘फूड ॲण्ड ॲग्रीकलचरल 
ऑगथािायझेशि’ अिेक वषाांपासूि सांगत आली आहे. काही अंदाज हे प्रमाण एकूण 
उत्पादिाच्ा अधगे असल्ाचे सांगतात. ही िासाडी रांबवली, तर कदाचचत उत्पादि 
वाढवणाची गरजच उरणार िाही. परंतु, ही िासाडी रांबवणामध्ये कुणालाच रुची िाही. 
कारण त्ामुळे व्ापाराला वा उद्योगाला काहीही फायदा िाही.

आपल्ाकडची कृनषनवजाि व्वथिा आपल्ा शेतकऱयांच्ा अचजबात उपयोगात येत 
िसल्ाचे काही कृनषवैजानिक आज स्पष्टपणे सांगत आहेत. त्ांचे असेही मत आहे 
की, बाहेरील देशांमध्ये लागलेले शोध आपल्ाकडील शेतीवर रेट लागू होऊ शकले, 
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तरच आपल्ाकडची व्वथिा त्ा शोधांचा उपयोग करूि घेऊ शकेल. आपल्ाकडील 
वैजानिक जी पुस्तके वाचतात, ती बाहेरील देशांतील लोकांिी आचण तेरील पररव्थितीसाठी 
चलनहलेली असतात. जी पररव्थिती दोन्ीकडे समसमाि असते, त्ाबद्दल तर योग्य मानहती 
नमळते. परंतु, आपल्ाकडच्ा पररव्थितीतील काही नवशेष लक्षणे त्ा पुस्तकांमध्ये 
आढळत िाहीत. अश्या नवशेष गोष्टी अिुभवी शेतकऱयांकडूि चशकता येऊ शकतात, पण 
आपल्ाकडील कृनषनवजाि यंरिणा शेतकऱयांिा अडाणी समजते. शेतकऱयांचा ‘उद्धार’ 
करणे ती आपले कतथाव् समजते.

पुढची हररतकांती कशी आणायची याचाच शोध भारत सरकारची कृनषशोधसंथिा 
आजदेखील घेत आहे. कृनरिम खते, भूजलाचे शोषण व महागडी संकररत बीजे यांवरच 
कृनषनवजािाचे लक्ष केचन्द्रत आहे. शेती करणाच्ा पारंपररक पद्धती या मािचसकतेत 
बसतच िाहीत. सरकारी कायथाकम निष्फळ ठरल्ािंतर आपले कृनषवैजानिक खाजगी 
कंपन्ांच्ा तोडंाकडे बघत बसतात. ‘जेिेनटक इंचजिीअरीगं’च्ा साह्ािे जिुकीय बदल 
घडवूि निमाथाण केलेल्ा बीजांकडूि त्ांिा सवाांत जास्त अपेक्षा आहेत. त्ातूिच शेतीतील 
िवे चमत्कार उदयाला येतील, अशी आशा सवथारि आहे. यांतूि एखादी जादचूी पुडी 
नमळालीच, तरी ती महागडी असणार हे िक्ी. शेतीसाठी लागणारा वाढता खचथा ही 
भारतीय शेतकऱयांची सवाांत मोठी समस्ा आहे. या पाश्थाभूमीवर आणखी महागडे उपाय 
नकती कायथाक्षम ठरतील, हे समजणे अवघड िाही. िफेखोरीच्ा शयथातीत सोन्ाचे अंडे 
देणाऱया आपल्ा मातीचा मारि बळी नदला जात आहे.

मातीबद्दलचे आधुनिक चशक्षण आता िवीि कृनरिम खते बिवणावर व ते नवकणावरच 
केचन्द्रत आहे. नपकांवरील नकडीचा अभ्ास केवळ िवीि कीटकिाशके नवकणासाठी केला 
जात आहे. शेतकऱयांिा याचीच सवय होत आहे. प्रत्ेक िवे कीटकिाशक, प्रत्ेक िवे 
खत, िवे नबयाणे घाईगदवीत नवकत घेतले जात आहे. पण मातीच्ा ज्ा वरच्ा सुपीक 
रराला ‘मृदा’ असे संबोधले जाते, तो सुपीक रर बिणासाठी दीघथा कालावधी लागतो. 
त्ाला ‘िवे’ करूि नवकता येत िाही.

जनमिीचा पृष्भाग निरनिराळया खडकांिी बितो. कालांतरािे हे खडक फुटतात. 
सूयाथाची उष्णता व हवा-पाणामुळे झालेली झीज यांमुळे कठीण खडक भुसभुशीत होत 
जातात. त्ांचे स्वरूप चुऱयासारखे होऊ लागते. मग या चुऱयापासूि वाळू बिते, वाळूपासूि 
गाळाची माती. याचे सगळयात बारीक रूप असते चचकणमाती. एखाद्या प्रदेशात खडक 
बिणाच्ा काळात त्ा खडकांचे जे रासायनिक गुणधमथा असतात, साधारणतः तेच गुणधमथा 
तेरील मातीचेही असतात. उदाहरणारथा कुठे जर फॉसे्टचे खडक असतील, तर तेरील 
मातीत फॉस्रस आढळतो.

मातीच्ा वरच्ा ररात तऱहेतऱहेच्ा प्राणांचे व विस्पतीचंे कुजलेले अवशेष असतात. 
अिेक छोटे व सूक्ष्म जीव या जैनवक अवशेषांवर जगतात. ते आपल्ा श्सि व मलनवसजथाि 

खाद्यसुरक्ेची थलसेना
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नकयांद्ारे मातीतील उवथारकांचे व जैनवक घटकांचे रूपांतर विस्पतीचंी मुळे शोषू शकतील 
अशा रूपात करतात. मातीचा कस कमी असला तरी तेरील जीवाणूं मुळे विस्पतीिंा पोषक 
घटक सहजपणे नमळतात. जीवाणू कमी झाले, तर मारि उवथारके नकतीही असली तरी ती 
विस्पतीचं्ा कामी येत िाहीत. ि पचलेली उवथारके मातीचे गुणधमथा नबघडवतात.

मातीची उवथारता हा निव्वळ पदारथानवजािाचा, रसायिशास्त्राचा वा भूगोलाचा नवषय 
िाही. नकतीतरी वैजानिक मातीला केवळ जीविदानयिी िाही, तर सजीवच माितात. 
मातीच्ा उवथारतेमुळे जसे जनमिीवरती जंगल उगवते वा नपके वाढतात, तसेच जनमिीच्ा 
आतही जीवसृष्टी बहरत असते. जीविाच्ा या वैनवध्याचे पररणाम जनमिीच्ा वर तेव्ाच 
नदसतात, जेव्ा विस्पती आपली मुळे रोवूि रोडा जीविरस शोषूि घेतात.

खडकांचे गुणधमथा समाि असले तरी नवषुववृत्ाजवळच्ा भारतासारख्ा उष्ण प्रदेशांतील 
माती समशीतोष्ण प्रदेशांतील मातीहूि वेगळी असते. नवषुववृत्ाजवळ सूयथानकरणे रेट 
पोहोचतात. तेरे मातीतील पाणी गरमीच्ा नदवसांत सुकूि जाते आचण त्ामुळे जैनवक 

अवशेष नवरघळणाऐवजी नकंवा कुजणाऐवजी तडे जाऊि 
फुटतात. त्ात जीवि फोफावणाच्ा शक्ता उरत िाहीत 
आचण तेरे वाळवंट बिते. उष्णप्रदेशांतील मातीमध्ये जैनवक 
घटक कमी असणामागचे हेच कारण आहे. याच्ा तुलिेत 
समशीतोष्ण प्रदेशांच्ा मातीतील पाणी सुकत िाही. त्ामुळे 
जैनवक घटक मातीत बराच काळ राहतात. हे जैनवक घटक 
मातीच्ा उवथारतेस जपूि ठेवतात.

आपल्ाकडे उपलब्ध असलेली कृनषनवजािाची बहुतांश 
पुस्तके समशीतोष्ण प्रदेशांतील निरीक्षणांवरूि व तेरील 
प्रयोगांवरूि चलनहलेली आहेत. आपल्ा मातीत जैनवक घटक 

म्हणजेच काबथाि कमी असल्ाचा उल्ेख या पुस्तकांत चधक्ारपूणथा शब्दांत आलेला असतो. 
हे सत् असले, तरी ही मानहती आपल्ा उपयोगाची िाही. आपण आपले वातावरण तर 
बदलू शकत िाही. परंतु ही पुस्तके हे चशकवत िाहीत की, पाणी व सूक्ष्मजीव यांचा 
योग्य ताळमेळ जमला, तर उष्ण प्रदेशांसारखे घिदाट व वैनवध्यपूणथा जीवि इतररि कुठेही 
नमळणार िाही.

नवषुववृत्ाजवळील वषाथाविे याचे सवपोत्म उदाहरण आहे. समशीतोष्ण प्रदेशांतील 
जंगलांमध्ये जशी शेकडो नकलोमीटसथापयांत एकसारखी झाडे नदसतात, तसेच तेरील 
शेतांमध्ये दरूपयांत एकच एक पीक नदसते. याउलट उष्ण प्रदेशांतील शेतांमध्ये येरील 
जंगलांसारखेच रंग व नवनवधता आढळते. येरे समशीतोष्ण प्रदेशांसारखी एकसुरी शेती 
करणे अिुचचत ठरेल. तरीदेखील चसंचिकालव्ातूि बहरलेल्ा समशीतोष्ण प्रदेशातील 
औद्योनगक शेतीचे स्वप्नच आपल्ा शेतकऱयांिा दाखवले जाते.

स्वच्छ पाण्ात नमसळून नद्या व तलाव यांना 
दतू्षत करण्ासाठी सोडून ददलेले मल-मूरि 

खरे तर जैनवक खतांचा एक मोठा स्ोत आहे. 
मलामध्े काब्जनची नवपुलता असते. तसेच 

काब्जन पचवून ते मातीसाठी उपयुक्त बनविाऱया 
जीवािूंची देखील! मानवी मूरि हा फरॉस्फरसचा 

एक अमूल् स्ोत आहे.
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आपल्ा कृनषनवजाि संथिांमध्ये ‘मृदानवजािा’बद्दलचा सखोल दृनष्टकोि अचजबात 
िाही. काही वैजानिक सांगतात की, मातीचा अभ्ास हा केवळ कृनरिम खते नवकणाचा 
अभ्ासमारि झाला आहे. कुठल्ा नपकासाठी नकती युररया, नकती फॉसे्ट, नकती पोटॅश 
लागतो याचाच तो अभ्ास आहे. वैजानिकांचे संबंध शेतकऱयांऐवजी खते व इतर रसायिे 
नवकणाऱया कंपन्ांसोबतच अचधक घनिष् आहेत.

ज्ा उवथारकांची गरज खूप कमी प्रमाणात असते, परंतु, ज्ांच्ाचशवाय नपकांचे स्वास्थ्य 
उत्म राहू शकत िाही, अशा खतांकडे मारि दलुथाक्ष होते आहे. अशा खतांिा बाजारपेठ 
कमी असल्ािे त्ांच्ा नवकीत लाभही िसतो. साहचजकच त्ांच्ावरील शोध कमीच 
होणार. झाडांिा कमी-अचधक प्रमाणात हवी असणारी एकूण ३० तत्े आहेत. त्ांपैकी 
आवश्यक असणारी १८ तत्े आहेत. जसे लोखंड, जस्त, तांबे इत्ानद. तसेच अंशमारि 
गरज असणारी १२ तत्े आहेत. कमी प्रमाणात का होईिा, ती िसली तर इतर तत्ांचा 
पररणाम कमी होतो.

जैनवक खतांची मातीतील उपव्थिती हाच, ही उवथारक तत्े नपकांसाठी उपयुक्त 
बिवणाचा िैसनगथाक मागथा आहे. ही जैनवक खतेच आपल्ा खऱया रलसेिेला पोसतात. 
जीवाणूंची ती सेिा, जी मातीत वास्तव् करूि आपल्ा अन्नसुरचक्षततेचे काम करते. या 
सैन्ाला नवदेशांतूि नवकत घेतलेल्ा शस्त्रांची नकंवा आयात केलेल्ा कृनरिम खतांची गरज 
िाही. त्ांिा हवी केवळ जैनवक खते.

स्वच्छ पाणात नमसळूि िद्या व तलाव यांिा दनूषत करणासाठी सोडूि नदलेले मल-मूरि 
खरे तर जैनवक खतांचा एक मोठा स्ोत आहे. मलामध्ये काबथािची नवपुलता असते. तसेच 
काबथाि पचवूि ते मातीसाठी उपयुक्त बिवणाऱया जीवाणूंची देखील! मातीत असणाऱया 
जीवाणूं िा ऊजगेसाठी काबथािची गरज असते आचण प्रोटीि बिवणासाठी िायटट्ोजिची.

मातीत जर काबथाियुक्त जैनवक घटकांचे प्रमाण िायटट्ोजिपेक्षा वीस ते तीस पटीिंी 
जास्त िसेल, तर मातीत पुष्कळ प्रमाणात िायटट्ोजि व फॉस्रस असूि देखील नपकांिा 
त्ांपासूि लाभ होत िाही. उलट उवथारकांची िासाडीच होते. नपके कापली जातात, तेव्ा 
मातीतील उवथारकेच जणू बाहेर काढली जातात. दहा वषाांपूववीच्ा एका अंदाजािुसार 
तऱहेतऱहेची उवथारके शेतीत टाकूि देखील भारताच्ा सुपीक मातीचे दरवषवी साधारणतः 
एक कोटी टि उवथारकांचे रेट िुकसाि होते. ही संख्ा पुिरुच्चारण करणासारखी िक्ीच 
आहे, एक कोटी टि!!

उवथारके मातीत परत पोहोचवणाचा एक उत्म उपाय आहे, माणसाचे मूरि. फॉस्रसचा 
हा एक अमूल् स्ोत आहे. गटारांत वा जलस्ोतांत वाहू देणापेक्षा योग्य मागाथािे शेतांपयांत 
हे पोहोचवले पानहजे. मािवाचे शरीर एकूण चजतका फॉस्रस बाहेर टाकते, त्ातील 
निम्ा मूरिाबरोबर बाहेर पडतो. साधारणतः ३० लाख टि फॉस्रस एका वषाथात जगभर 
नफरतो. मूरिात िायटट्ोजिदेखील खूप असते.

खाद्यसुरक्ेची थलसेना
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फॉस्रसनवषयी संशोधि करणाऱया एका वैजानिकािे पृथ्ीला अंतराळयािाची 
उपमा नदली आहे. अंतराळयािात मयाथानदत संसाधिे असतात आचण प्रवासादरम्ाि त्ात 
कुठूिही कशाचीही भर टाकता येत िाही. अंतराळयारिीिंा उपलब्ध असलेल्ा साठ्ावरच 
प्रवास पूणथा करायचा असतो. त्ाचप्रकारे पृथ्ीवर देखील खते व इतर िैसनगथाक साधिे 
मयाथानदत मारिेत उपलब्ध आहेत. या साधिांचा वापर अनतशय नवचारपूवथाक केला गेला 
पानहजे. कचरा समजूि ती फेकली जाऊ ियेत. त्ा वैजानिकाचे म्हणणे आणखी पुढे 
िेल्ास लक्षात येते की, मािवी मल-मूरि कचरा िसूि साधि आहे. त्ातील उवथारकांिा 
काळजीपूवथाक शेतांपयांत पोहोचवणे अत्ावश्यक आहे. हे कमी खचाथात व कुशलतापूवथाक 
करणासाठी अगदी तशीच पररव्थिती हवी, जशी कारखान्ांमध्ये असते. म्हणजे आवश्यक 
अशा कच्चा मालाची अराथात मल-मूरिाची एकाच नठकाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्धता! 
घिदाट लोकवस्ती असलेल्ा शहरांमध्येच हे साध्य होऊ शकते.

िैसनगथाक मल-मूरिरूपी उवथारकांिा ठोक मारिेत एकनरित करूि, अपायरनहत बिवूि 
शेतांत पोहोचवणाऱया व्वथिांची गरज आहे. साधारण तशीच व्वथिा, जी कोलकात्ाचा 
मैला कोलकात्ाच्ाच पूवथा भागातील पाणरळ भूमीपयांत पोहोचवते. पण, प्रत्ेक शहराची 
भौगोचलक रचिा कोलकात्ासारखी िाही, जी त्ा शहराचे मैलापाणी उताराच्ा मागाथािे 
योग्य नठकाणी पोहोचवू शकेल. यासाठी आपण इतरही अिेक उपाय करू शकतो. 

जगातील अिेक भागांत जुन्ा व िैसनगथाक पद्धतीिे शुचचतेची व्वथिा आखणाचे प्रयत्न 
करणारे लोक आहेत. भारतात देखील ते आहेत! हे लोक प्रत्ेक शरीराला उवथारतेचा स्ोत 
माितात. छोट्ा-छोट्ा गोष्टीकंडे नवचारपूवथाक बघणाच्ा या दृनष्टकोिातूि निसगाथाच्ा 
नवराट लीला साकार होतात. अशा कामांमध्ये जुन्ा व काळाच्ा कसोटीवर उतरणाऱया 
नवचारांचे स्वतःचे एक थिाि आहे. तसेच वैजानिक संशोधिांमधूि निघणाऱया िविव्ा 
संकल्पिांचे देखील.

जैनवक खतासाठी जसा ‘सोिखत’ हा शब्द वापरात आहे, तसाच एक जुिा इंग्रजी शब्द 
वापरात आहे, ‘मॅन्ुअर’. फारसी भाषेतूि आलेल्ा या शब्दाचा पूववीचा अरथा आहे, हातािे 
जनमिीची मशागत करणे. अराथात शेण आपल्ा हातांिी मातीत टाकणे. जगभरातील 
शेतकऱयांिा माहीत होते की, खत आपल्ा हातांिीच मातीत टाकायचे असते. असे काम 
करणारे अिेक लोक सध्याच्ा गटारव्वथिेच्ा काळात देखील आहेत.
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लडाख म्हणजे जगाची गच्चीच जणू! नतबेटच्ा पठाराच्ा िैरृत्ेचा म्हणजे दचक्षण-
पचश्चमेकडचा हा भाग जम्ू-काश्मीर राज्ात येतो. समुद्रसपाटीपासूि हा साधारणपणे 
तीि नकलोमीटर म्हणजे दहा हजार फुटांपेक्षा जास्त उंचीवर आहे. दोि नकलोमीटर नकंवा 
सात हजार फूट उंचीवर हवेचा दाब कमी होऊ लागतो. अश्या पररव्थितीत, प्राणवायू 
फुफफुसांमधूि रक्तात नमसळणाची प्रनकया सहजपणे होत िाही. लडाखला जाणाऱया 
िवीि लोकांिा श्सिाचा रिास होतो, कारण त्ांिा अशा कमी दाबाच्ा वातावरणात श्ास 
घेणे सवयीचे िसते. काही तर आजारीच पडतात.

नहमालयाच्ा पलीकडे असल्ािे मान्सूिचे ढग लडाखपयांत पोहोचत िाहीत. पाऊस 
फार रोडा पडतो आचण तोही बराचसा बफाथाच्ा स्वरूपात पवथातांवरच! येरील हवामाि 
एखाद्या उष्ण वाळवंटी प्रदेशापेक्षाही प्रनतकूल आहे. येरे विस्पती व पशुपक्षी कमीच 
आहेत. सजीवांची संख्ा कमी असणाचा लडाखच्ा मातीवर रेट पररणाम होतो. येरील 
मातीत िैसनगथाक उवथारके असली, तरी त्ांिा बांधूि ठेवणारे जैनवक घटक िसतात. 

गोठलेल्ा या वाळवंटात ऑव्क्जिच्ा कमतरतेत जगणाची शक्ती असणारे नवलक्षण 
प्राणीच केवळ जगू शकतात. कठोर पररव्थितीमध्येच नवलक्षण क्षमता उजळूि निघतात. 
उदाहरणारथा नकतीतरी जडीबुटी, औषधी विस्पती नहमालयाच्ा अवघड चशखरांवरच 
सापडतात, तर शमीसारखे झाड आचण उंटासारखा प्राणी ररच्ा उष्ण वाळवंटातच 
आढळतो. दोन्ी नठकाणी अनतशय कमी अन्नपाणावर जगू शकतील अशा विस्पती व 
प्राणी आहेत.

मलाचे थलात 
नवसज्जन
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लडाखची भूमीसुद्धा अशीच आहे. येरील लोकांमध्ये िक्ीच काही नवचशष्ट गुण 
असावेत. त्ा बळावरच त्ांिी नकतीतरी नपढ्ांपूववी येरे राहणाचे ठरवले असणार. 
अन्रा यापेक्षा सुलभ जीवि शक् असलेल्ा अिेक नठकाणी व्ापाराच्ा निनमत्ािे 
त्ांचे येणे-जाणे होतेच. अशा कुठल्ाही नठकाणी त्ांिा वस्ती करता आली असती, पण 
त्ांिी तसे केले िाही. त्ांिी लडाखच्ा भूमीला ‘आपले’ म्हटले. नतच्ावर सहज प्रेम 
केले. या दषु्कर भागात राहणाचे सुकर मागथा शोधले.

वषथाभरात येरे केवळ एकच पीक घेता येते, ते सुद्धा उन्ाळयात. खत नमळवणे मारि 
िेहमीच कठीण जाते. खताचशवाय मातीचा वरचा रर पाणी धरूि ठेवत िाही आचण या 
रंड वाळवंटात पाणाचे कायमच दचुभथाक्ष्य असते. त्ामुळे पाणी नकंवा इतर कोणत्ाही 
जैनवक चीजवस्तूंची उधळपट्ी लडाखी लोकांच्ा काटकसरी स्वभावात कधी िव्तीच. हे 
लोक स्वतःचेच मल-मूरि साठवूि त्ाचे खत तयार करत आले आहेत.

आजही जुन्ा लडाखमधील नकतीतरी घरांच्ा बाहेर दमुजली खोलीचा एक 
सांगाडा नदसतो. लडाखी याला ‘छागरा’ म्हणतात. याचा तळमजल्ाचा भाग एखाद्या 
बंद कोठारासारखा असतो. त्ाच्ा मागील बाजूस एक दार असते, तर पुढील बाजूिे 
वरच्ा मजल्ापयांत पायऱया जातात. वरच्ा खोलीत मध्यभागी एक चछद्र असते. त्ाच्ा 
आजूबाजूला राख व कोरडी माती ठेवलेली असते. शौच करायला चछद्रावर बसायचे असते. 
या चछद्रातूि मल-मूरि खालील कोठारात पडते. त्ावर िंतर माती वा राख टाकली जाते. 
त्ामुळे दगुांध पसरत िाही. कालांतरािे मल-मूरि कुजूि त्ाचे मातीसारखे भुसभुशीत 
खत तयार होते. उन्ाळयात हे खत काढूि शेतात टाकले जाते. त्ासाठी बरेच रिम 
करावे लागतात. तशीही लडाखमधील शेती कठोर परररिमाचशवाय होत िाही. त्ामुळे 
येरे नमळूि-नमसळूि शेती करणाची प्ररा आहे. एकमेकांच्ा शेतात राबूि, सामूनहक 
उल्ासािे व उत्सवाचा आिंद घेत हे काम केले जाते.

मलापासूि खत तयार करणे हे लडाख येरील शेतकऱयांिा शेतीचे स्वाभानवक अंग 
वाटते. हे खत जास्तीत जास्त मारिेत नमळावे म्हणूि लडाख येरील शेतकरी तेरूि जाणाऱया 
वाटसरंूिा छागरा वापरणाची नविंती करतात. फलश असलेली शौचालये कोणा अिोळखी 
व्क्तीिे वापरू ियेत म्हणूि जेरे कुलुपे लावली जातात, त्ाहूि येरील हे वागणे फारच 
वेगळे आहे. आधुनिक शौचालये ही वैयनक्तक मालकीची समजली जातात. त्ामागे 
उपभोगाची व स्पधगेची भाविा नदसते. याच्ा अगदी नवरुद्ध, अिोळखी लोकदेखील 
‘छागरा’ पद्धतीत एक साधि बितात. मलनवसजथाि हा व्नक्तगत अचधकाराचा नवषय ि 
राहता ते एक सामाचजक प्रयोजि बिते.

ज्ांिा छागराची सवय आहे, त्ांिा फलशच्ा शौचालयांची घृणा वाटते. लोक 
नपणाचे पाणी व शेतीसाठी उपयुक्त खत असे एकनरित वाहू देतातच कसे, हे त्ांिा कळू 
शकत िाही. छागरा ही काळाच्ा कसोटीवर उतरलेली एक व्वथिा आहे. ‘स्वच्छ भारत 

१६६



अचभयाि’वाल्ांिा ‘छागरा’ बरेच काही चशकवू शकेल. कोणत्ाही सरकारी योजिेचा वा 
प्रचाराचा दबाव िसतािाही येरील लोकांिी ही व्वथिा सांभाळली आहे.

बदलाचे वारे आता नहमालय ओलांडूि लडाखच्ा उंचीपयांत पोहोचले आहेत. चजल्हाचे 
मुख्ालय लेह हे पयथाटकांचे आकषथाणकेन्द्र बिले आहे. पैशािे सवथा सोयी नवकत घेणाऱया 
पयथाटकांिा लडाखचे सौदंयथा तर अिुभवायचे आहेच; पण त्ांिा शौचालयाची सोय अगदी 
आपल्ा घरच्ासारखी हवी आहे. पररणामी, भारतातील इतर शहरांप्रमाणेच लेहच्ा मूळ 
शौचालय व्वथिेची ददुथाशा होत चालली आहे. तेरील हॉटेलांमध्ये व अनतचरगृहांमध्ये 
आता फलशची शौचालये असतात. नठकनठकाणी खोदिू तयार केलेल्ा शोषखड्ड्ांशी 
त्ा शौचालयांचे पाईप्स जोडलेले असतात. त्ामुळे वाळवंटातील या शहराला पाणी 
पुरवणारे भूनमगत झरे आता प्रदनूषत होत आहेत. पयथाटिामुळे तेरे, नवशेषतः लेहमध्ये 
आता िवरिीमंती आली आहे. पयथाटकांचे पाहूि िवीि नपढीला देखील फलशची शौचालये 
वापरणाची सवय होत आहे. या नपढीला ‘छागरा’ आता जुिाट वाटू लागला आहे.

िवीि नपढी तशीही शेतीपासूि दरुावत आहे. शेती करणासाठी लागणाऱया प्रयत्नांपेक्षा 
व खचाथापेक्षा नकतीतरी कमी पैशांत त्ांिा सरकारी रेशि नमळते. जे शेती करतात त्ांिा 
सरकारी अिुदािातूि स्वस्त कृनरिम खते नमळतात. या खतांमुळे आधीच रेताड असलेली 
येरील माती आणखी खराब होत चालली आहे; पण मातीच्ा सुपीकतेची चचंता आता या 
लोकांिा नततकीशी रानहलेली िाही. येरील तगडा युवकांिा गावात राहणापेक्षा सैन्ात 

मलाचे थलात नवसज्जन

लडाखच्ा कठीण पररस्थितदीत 
उपलब्ध असणाऱ्या प्रत्येक 
संसाधनाचे योग् मूल्यांकन झाले 
आिे. येथे कोण जाणे कधदीपासून 
मानवदी मल-मूत्र एकप्त्रत करून 
शेतदीमध्े उपयोगात आणले जात 
आिे! िे काम गावां-गावांतदील 
शेतकरी तमळून-तमसळून करत िोते. 
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जाणे भावते आहे. त्ामुळे लडाखमधील गावांत तरुण वगथा कमीच झाल्ाचे नदसते. काम 
करणारे हात कमी झाल्ािे येरे रोजंदारी एवढी वाढली आहे की, मजुरी करणासाठी दरू 
नबहारहूि लोक येरे येत आहेत. शेती हा िावडीचा नवषय झाला आहे. ‘अन्नसुरक्षे’च्ा 
िव्ा व्वथिा लडाखमधील शेतीला िामशेष करत आहेत.

लेह शहराच्ा जुन्ा भागात छागरा पद्धतीची काही शौचालये अद्यापही आहेत. तेरील 
लोक आजूबाजूच्ा शेतकऱयांिा बोलावूि त्ांिा खत देतात आचण बदल्ात त्ांच्ाकडूि 
शौचालयाच्ा पनहल्ा मजल्ावर माती टाकूि घेतात. परंतु, काही असेही छागरे 
आहेत जे ररकामे होत िाहीत. सडणाऱया मलाच्ा दगुांधामुळे त्ा जागा दरुूिही लक्षात 
येतात. या कारणामुळे एकीकडे छागरानवषयी िकारात्मक जिमत तयार होते आहे, तर 
दसुरीकडे आधुनिक ‘सुनवधा’ मिात िव्ा ‘दनुवधा’ निमाथाण करत आहेत. एक निमथाळ व 
स्वयंपूणथा समाज आता प्रत्ेक गोष्टीसाठी सरकारकडे व बाजाराकडे आशाळभूतपणे बघू 
लागला आहे. शुचचता आपल्ा वतथाणुकीत उतरवणारा एक समाज बंनदस्त अशा अंधाऱया 
खड्ड्ांमध्ये मल-मूरि टाकू लागला आहे.

मल-मूरि शोषखड्ड्ांत टाकूि दृनष्टआड करणे हे सगळया शहरांिा शक् िाही. तेवढी 
जमीि सगळीकडे िसतेच. नहमालयाच्ा अलीकडे, लेहपासूि ३,७०० नकलोमीटर दरू, 
दचक्षणेला तानमळिाडू राज्ात नतरुचचरापल्ी िावाचे एक शहर आहे. हे समुद्रसपाटीपासूि 
८५ मीटर उंचीवर आहे. म्हणजे लेहपेक्षा ३,५०० मीटर खाली. येरील मूचसरी लिॉकच्ा 
काही गावांत मागील दहा वषाांत िवीि प्रकारची शौचालये तयार झाली आहेत. लडाखमधील 
छागरा व मूचसरीतील शौचालये एकाच सूरिावर आधारलेली आहेत. भारतात मूचसरीला 
शुचचतेचा आदशथा मािले जात आहे. तेरील ग्रामपंचायतीला अिेक पुरस्ार नमळाले 
आहेत. पण, लडाख व मूचसरी यात एक मोठा फरक आहे. मूचसरी येरे अशी शौचालये 
बिवणाची पद्धत प्रचचलत िव्ती. परंतु लडाखप्रमाणेच, गरजेपोटी या नठकाणीही अशी 
शौचालये करावी लागली. हे समजूि घेणासाठी आपली गोष्ट रोडी मागे िेऊया!

‘स्ोप’ िावाची सामाचजक संथिा १९८०च्ा दशकात नतरुचचरापल्ीच्ा आजूबाजूच्ा 
गावांमध्ये काही नवकास योजिा राबवत होती. संथिेचे निदेशक माराची सुब्बुरामि यांिा 
गावांगावांतूि नफरत असतािा असे आढळले की, लोकांच्ा नमळकतीचा बराचसा भाग 
औषधोपचारांवर खचथा होत आहे. मुख्तः मािवी मलातूि नपणाच्ा पाणात नमसळणाऱया 
रोगाणूं मुळे होणाऱया आजारांिी तेरे रैमाि घातले होते. सुब्बुरामि यांिा स्वस्त घरे 
बिवणाचा अिुभव होता. त्ा अिुभवाच्ा बळावर त्ांिी स्वस्त शौचालये बिवणाचा 
प्रयत्न सुरू केला. दरम्ाि १९९० मधे्य सरकारचा ‘केन्द्रीय ग्रामीण शुचचता कायथाकम’ तेरे 
पोहोचला आचण तेरील चजल्ा पररषदेला ५० लाभारथींसाठी शौचालये बिवणाचे लक्ष्य 
नदले गेले. ही सवथा शौचालये एका गावात असली तरच त्ांचा एकनरित पररणाम नदसेल, हे 
जाणूि सुब्बुरामि यांिी तसे करणासाठी शासिाची मिधरणी केली.
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‘स्ोप’च्ा कामाची प्रशासिािे दखल घेतली. १९९७ मध्ये या कायथाकमात सुधारणा 
करणाची सनमती तयार झाली. त्ासाठी ‘स्ोप’ला निमंरिण नदले. दोि वषाांिी ‘टोटल 
सॅनिटेशि कॅम्ेि’ सुरू झाले, तेव्ा सरकारी व गैरसरकारी संथिांिी शौचालये बिवणाची 
जवाबदारी ‘स्ोप’कडे सोपवली. मूचसरी लिॉकमध्ये ‘स्ोप’ अिेक वषाांपासूि कायथारत 
होती. तेरील रनहवाशांशी त्ांचे चांगले संबंधदेखील होते. त्ामुळे संथिेिे त्ा नठकाणीच 
काम सुरू केले. पुढील चार वषाांत नतरुचचरापल्ी चजल्हातील गावांत एकूण २० हजार 
शौचालये बांधली गेली आचण तेरील १४ गावांिा ‘निमथाल ग्राम पुरस्ार’ नमळाला.

शौचालयांच्ा खाली असलेले शोषखडे् बिवणाची पद्धत ‘स्ोप’िे िीट आत्मसात 
केली होती. काही गावांत तसे करणे कठीण जात होते, नवशेषतः कावेरी िदीच्ा 
काठावरच्ा नकंवा नतच्ा कालव्ांजवळच्ा गावांत! जलस्ोतांतूि चझरपणाऱया पाणामुळे 
गावांतील भूजल पातळी बरीच वर होती. पररणामी, शोषखड्ड्ांमध्ये पाणी वरपयांत यायचे 
आचण मल त्ा पाणावर तरंगत असायचा. पावसाळयािंतरचे सहा मनहिे तर शौचालये 
वापरणे अशक् होत होते. या काळात संयुक्त राष्टट् संघाच्ा ‘युनिसेफ’ संथिेच्ा एका 
अचधकाऱयािे सुब्बुरामि यांिा शौचालय बांधणाची एक िवीि 
पद्धत सांनगतली. या पद्धतीला इंग्रजीमध्ये ‘इकोलॉचजकल 
सॅनिटेशि’ असे म्हणतात. संक्षेपात ‘इकोसॅि’!

शरीरातूि बाहेर पडणारे मल-मूरि पाणात सोडणाऐवजी 
निसगाथाच्ा मूळ उवथारक-चकािुसार मातीत परत पोहोचवणे, 
ही इकोसॅिमागची संकल्पिा आहे. ही संकल्पिा तशी जुिीच 
आहे. अिेक संसृ्तीिंी प्राचीि काळापासूि याच पद्धतीचा 
अवलंब केला आहे. परंतु, मागील १००-१५० वषाांपासूि 
गटारांिाच शुचचतेचा एकमेव मागथा मािणाची सुरुवात झाली. 
आधुनिक गटाराधाररत मलव्वथिापिाचे दोष ज्ांिा माहीत 
आहेत, त्ांिाच या प्राचीि पद्धतीचे महत् समजू शकते. ऊिो 
नविलिाड अशांपैकीच एक होत. 

वास्तुशास्त्रज व िगररचिाकार ऊिो यांचा जन् १९३२ साली स्वीडि येरे झाला. 
अभ्ासाचे क्षेरि म्हणूि स्वतःच्ा शीतकनटबंधीय देशातील वास्तू ि निवडता, त्ांिी 
उष्णकनटबंधीय प्रदेशातील वास्तूंचा अभ्ास केला होता. १९७० मध्ये इचरयोनपयाच्ा 
शहरांमधील वस्तांची रूपरेषा आखणाचे काम त्ांिा नमळाले होते. आधुनिक शहरांच्ा 
युरोपीय साच्ात काही मूलभूत उचणवा आहेत. त्ामुळे तो सरसकट सगळया वसाहतीसंाठी 
व भौगोचलक पररव्थितीसाठी आदशथा िाही, हे त्ांिा कळत गेले. गटारांिी त्ांचे लक्ष वेधले. 
१९७८ मध्ये त्ांिी एक पुस्तक चलनहले ‘सॅनिटेशि नवदाऊट वॉटर’ अराथात ‘पाणानविा 
शुचचता’. यािंतर ते शौचालयांचे नवशेषज म्हणूि िावारूपास येऊ लागले.

काही गावांमध्े शोषखडे् बनविे कठीि 
जात होते. ही गावे कावेरी नदीच्ा काठावर 
त्कंवा नतच्ा कालव्यांजवळ वसली होती. 
जलस्ोतांतून झझरपिाऱया पाण्ामुळे या 
गावांतील रूजल पातळी बरीच वर होती. 
पररिामी, शोषखड््यांमध्े पािी वरपययंत यायचे 
आणि मल त्या पाण्ावर तरंगत असायचा. येथे 
काही नवीन पद्धतीच्ा शौचालयांची गरज होती.
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पॉल कॅलवटथा या सागरी अचभयंत्ास ऊिो यांच्ासोबत काम 
करणाचा अिुभव होता. ते दरवषवी नहवाळयात केरळची राजधािी 
नतरुअिंतपुरम जवळील कोळयांसोबत काम करत. तेरील लोकांिा 
शौचासाठी समुद्रनकिारी उघडावर जाणाखेरीज पयाथाय िव्ता. 
घरांत शौचालये होती; परंतु, भूजलाची पातळी वर असल्ामुळे 
ती शौचालये निकामी झाली होती. पॉल यांिी समुद्रतटालगतच्ा 
या गावांसाठी इकोसॅि पद्धतीची शौचालये बांधली. ही शौचालये 
जनमिीपेक्षा रोडा उंचीवर होती आचण त्ांच्ा खालच्ा कप्प्ामध्ये 
कोरडा मल साठूि राहत असे. पण पॉल यांिी युरोपात ज्ा रचिेची 
इकोसॅि शौचालये पानहली होती, ती रचिा येरे रेट कामी येणे 
कठीण होते. युरोपातील लोक शौच केल्ािंतर गुदद्ार पुसणासाठी 
कागदाचा वापर करतात, तर भारतात त्ासाठी पाणी वापरले जाते. 
पाणी व मल एकरि झाल्ास त्ाचा चचखल होतो आचण मल कुजूि 
अपायरनहत खत तयार होणासाठी जास्त अवधी लागतो.

पॉल यांिी यावर तोडगा म्हणूि शौचालयाची रचिा बदलली. 
कमोडऐवजी त्ांिी तीि निकासमागथा असलेले तसराळे बिवले. त्ात 
मधोमध एक मोठे चछद्र असते, ज्ावर बसूि मलनवसजथाि करता येते. 
खालच्ा खणात कोरडा मल साठवला जातो आचण त्ाचे पुढे खतात 
रूपांतर होते. तसराळयाच्ा समोरील भागाला उतार देऊि तेरूि मूरि 
वाहूि जाणाची व्वथिा असते. हे मूरि पाईपमधूि डबात साठवले 
जाते. तसराळयाच्ा मागील भागात सरकूि गुदद्ार धुता येईल, अशी 
एक जागा त्ांिी बिवली. अशी रचिा असलेली तसराळी तयार 
करूि त्ांिी शौचालयांत बसवली आचण हे काम यशस्वीदेखील 

झाले. गावातील लोकांचे समुद्रनकिारी, उघडावर शौचास जाणे कमी झाले.
युनिसेफच्ा त्ा अचधकाऱयािे सुब्बुरामि यांचा पररचय पॉल यांच्ाशी करूि नदला. 

‘स्ोप’देखील मूचसरीमधील गावांत अशा प्रकारच्ा समस्ांशी झगडत होती. पॉल 
यांच्ाकडूि इकोसॅि पद्धती समजूि घेणासाठी तानमळिाडू येरील एका कायथाकमात त्ांिा 
बोलावले गेले. तेरे राज्ाच्ा ग्रामीण नवकास सचचव शांता शीला िायरदेखील उपव्थित 
होत्ा. त्ांिा आचण सुब्बुरामि यांिा पॉल यांिी बिवलेले तसराळे हे उच्च भूजलपातळी 
असलेल्ा भागांतील शौचालयांच्ा समस्ेवर निदाि असू शकते असे वाटले. एक एक 
धागा जुळत गेला आचण अिेक संथिांच्ा व लोकांच्ा मदतीिे ‘स्ोप’िे मलापासूि खत 
बिवणारी शौचालये तयार केली. एवढेच िवे्, तर मूरि वेगळे साठवूि त्ापासूि शेतासाठी 
उवथारक तयार करणे सुरू केले.

पॉल कॅलवट्व यांनदी िनवलेल्या 
इकोसॅन शौचालयाचे तसराळे. 
याचे वैशशष्ट्य असे कती, यात मल 
व मूत्र तनरतनराळ्ा खणांमध्े 
जाते, तसेच गुिद्ार धुण्ासाठी 
वापरलेले पाणदीसुद्धा! त्यामुळे 
मल कोरडा राितो. या मलाचे पुढे 
मातदीत रूपांतर िोते. िदी भुसभुशदीत 
मातदी शेतदीत उतृ्टि प्रतदीच्ा 
खताचे काम करते.
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उतृ्कष्ट दजाथाचे खत तयार करणासाठी काबथाि व िायटट्ोजि यांचा संयोग होणे आवश्यक 
आहे. त्ामुळे चांगले खत बिवणासाठी मल व मूरि वेगळे करणे योग्य िसते. मलात खूप 
काबथाि असतो, तर मूरिात िायटट्ोजि. मल व मूरि एकनरित करूि बिवलेले खत मातीसाठी 
उत्म असते. असे खत ज्ा खड्ड्ांत तयार होते त्ात इतर जैनवक गोष्टीदेखील टाकल्ा 
जातात. जसे भाजीपाल्ाच्ा साली, देठं इत्ानद. एरवी या कचऱयाचे ढीग बितात. मल 
व मूरि एकनरित कुजूि खत तयार होईल, अशा शोषखड्ड्ांची शौचालये जगात अिेक 
नठकाणी आहेत. परंतु, प्रत्ेक नठकाणी मल-मूरि एकरि टाकणे योग्य िसते.

मल-मूरिामुळे व शौचालयांमुळे होणारी घाण आपल्ा अिेक वस्तांची मुख् समस्ा 
आहे. चांगले खत तयार होणे तर त्ापुढची गोष्ट आहे. आज अशा सुयोग्य शौचालयांची 
गरज आहे जी रोगाणूंच्ा प्रसाराला आळा घालतील. शौच केल्ािंतर गुदद्ार धुणासाठी 
वापरलेल्ा पाणामुळे चचखलासारखे नमरिण बिते. हे नमरिण पसरू िये म्हणूि बंनदस्त 
ठेवावे लागते, पण तसे करणे कठीण असते. हा चचखल लोकांच्ा संपकाथात आला, तर 
रोगराई पसरणाची शक्ता बळावते. म्हणूि भारतातील इकोसॅि शौचालयांच्ा रचिेत 
मलभाग मूरिापासूि व पाणापासूि वेगळे करणारी व्वथिा आहे. ही रचिा बिवणाऱयांिी 
मल कोरडा ठेवूि तो अपायरनहत करणाला प्राधान् नदले आहे.

अिेक प्रयोगांिंतर योग्य रचिेची तसराळी तयार केली गेली. त्ांची रचिा पॉल यांिी 
शोध लावलेल्ा तसराळयांवरच बेतलेली आहे. इकोसॅिमध्ये मल सरळ खाली एका 
खणात पडूि हळूहळू सुकत जातो, तर मूरि एका पाईपमधूि वेगळया टाकीत जमा होते. 
गुदद्ार धुतल्ािंतरचे मलनमचरित पाणी वेगळयािे िालीत सोडले जाते नकंवा सरळ मातीत 
टाकले जाते. मूरिात रोगाणूंचा धोका कमी असतो. त्ामुळे ते रेट झाडाझुडुपांिा टाकता 
येते. तरानप त्ातील उवथारकांची तीव्रता रोपांसाठी मारकदेखील ठरू शकते. त्ामुळे ते 
पाणात नमसळूि, सौम् करूि वापरणेच योग्य असते. साधारणपणे एक भाग मूरि व तीि 
भाग पाणी असे ते प्रमाण असते.

खालच्ा खणात मल पडूि राहतो. चछद्रावर िेहमी एक झाकण ठेवलेले असते. 
मलनवसजथाि करणापुरते हे झाकण उघडले जाते. मलातील रोगाणू पसरू ियेत म्हणूि 
खालचा खण सगळीकडूि बंद असतो. त्ाच्ा फक्त मागील बाजूला एक चखडकी 
असते. ती गारा व चुिा लावूि हवाबंद केलेली असते. मल कुजूि त्ाचे खतात रूपांतर 
होणासाठी काही मनहिे लागू शकतात. त्ाआधीच खालचा खण भरला तर? म्हणूि 
दोि इकोसॅि तसराळी एकरि बसवली जातात. शौचालयाची खोली एकच असते; पण 
दोि तसराळयांखाली दोि स्वतंरि खण असतात. एक खण भरताच त्ा तसराळयाचे चछद्र 
बंद केले जाते आचण दसुऱया तसराळयाचा वापर सुरू होतो. दसुरा खण भरेपयांत पनहल्ा 
खणातील मल अपायरनहत खतामध्ये रूपांतररत होतो. हे खत बाहेर काढूि तो खण पुन्ा 
वापरणास सुरुवात करता येते आचण भरलेला खण बंद केला जातो. दोन्ी तसराळयांचे 
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मूरि वाहूि िेणारे पाईप एकाच टाकीला जोडलेले असतात. गुदद्ार धुतल्ािंतरचे पाणी 
दोन्ी तसराळयांिा जोडलेल्ा एकाच पाईपमधूि वाहूि िेले जाते.

शहरांमधील फलशची शौचालये व गटारे पाणाच्ा साह्ािे लोकांिा मलाच्ा 
संपकाथापासूि वाचवणाचे काम करतात. पण यामुळे मलनमचरित पाणी वाढते. इकोसॅिमध्ये 
मल-मूरि वाढणाऐवजी घटते. मल एखाद्या बंद नठकाणी तीि-चार मनहिे पडूि रानहल्ास 
त्ातील रोगाणू हळूहळू िष्ट होतात. इतर जीवाणू तर त्ांिा मारतातच; पण कुजणाऱया 
मलाचे वाढलेले तापमािही रोगाणूंचे जगणे अशक् करते. या िैसनगथाक प्रनकयेिंतर 
तयार झालेले खत हाताळता येईल एवढे अपायरनहत झालेले असते. हे खत नदसायला 
मातीसारखेच असूि पूणथापणे दगुांधरनहत असते.

इकोसॅि पद्धतीमध्ये मातीतूि आलेली उवथारके मातीतच परततात. त्ामुळे जलस्ोत 
दनूषत होत िाहीत. या पद्धतीचा व्ापक स्तरावर वापर झाला, तर कृनरिम खतांची गरज 
कमी होऊि शेतीचा त्ांवर होणारा खचथाही कमी होऊ शकतो. यात िाल्ा िसल्ामुळे 
त्ा तुं बणाचा प्रश्नच येत िाही. सफाई कामगारांिा िालीच्ा िरकात उतरणाची गरज 
पडत िाही. फलशची गरजच पडत िसल्ािे पाणाचा अपव्यही होत िाही.

‘स्ोप’िे आतापयांत दोि हजारांपेक्षा जास्त इकोसॅि शौचालये बांधली आहेत. 
सुब्बुरामि यांिा त्ांच्ा कामासाठी अिेक पुरस्ारांिी सन्ानित केले गेले आहे. ते देशभर 
नफरूि या पद्धतीचा प्रचार करतात, अशी शौचालये बांधणाची पद्धत चशकवतात. त्ांच्ाशी 
केलेल्ा साध्या चचाांमध्येसुद्धा शौचालयांचा आकार, रचिा, त्ांची नकंमत व त्ांचे फायदे 
हे नवषय येतच असतात. एखाद्या कारानगराशी होणाऱया गप्पा त्ाच्ा कौशल्ाचे संदभथा 
आल्ावर रंगतातच. भारतात चसव्व्ल इंचजिीअररगंच्ा अभ्ासकमात शौचालय व गटार 
व्वथिापि हे दलुथाचक्षत नवषय आहेत, याबद्दल सुब्बुरामि खेद व्क्त करतात. हे नवषय 
दलुथाचक्षत रानहल्ामुळे सुचशचक्षत अचभयंत्ांच्ा कामात देखील काहीिाकाही रिुटी राहते, 
मग ती शौचालयाची रूपरेषा असो की शोषखड्ड्ांची रचिा वा गटारीवायू निघणाच्ा 
पाईपची जागा. सुब्बुरामि यांिी हे स्वतः अिुभवले आहे.

सुब्बुरामि यांिी शौचालयाच्ा नवनवध रचिा अभ्ासल्ा तर आहेतच, गरजेिुसार 
त्ात बदलही केले आहेत. वेगवेगळया नठकाणच्ा पररव्थितीसाठी योग्य व कमी खचाथाची 
इकोसॅि शौचालये बांधणाच्ा २५ पद्धती आज ते सांगू शकतील. त्ातील काही रचिांिा 
तानमळिाडू योजिा-आयोगाच्ा माजी उपाध्यक्षा शांता शीला िायर यांचे िाव नदले आहे. 
त्ांच्ा कायथाकाळात त्ा एक लोकनप्रय सरकारी अचधकारी होत्ा. इकोसॅिला सरकारी 
पानठंबा व प्रोत्साहि त्ांच्ा काळातच नमळाले.

‘स्ोप’च्ा साह्ािे व प्रेरणेिे इतर अिेक सामाचजक संथिा आता इकोसॅि बांधत 
आहेत. २००४ला आलेल्ा त्सुिामीत तानमळिाडूच्ा तटावरील जो भाग सागरािे 
खरवडूि िेला, तेरील भूजलपातळी उंचावली गेली होती. तेरे अिेक संथिांिी इकोसॅि 
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शौचालये बांधली आहेत. या यशामुळेच २०१० मध्ये केन्द्र सरकारिे इकोसॅि पद्धतीला 
‘निमथाल भारत अचभयािा’त समानवष्ट केले. या कामात ‘स्ोप’िे अिेक सहकारी नमरि 
जोडले. मूचसरीची िगरपररषद त्ांपैकी एक आहे. ‘स्ोप’ला आता तेरील प्रत्ेक घरात 
काम करणाची गरज उरलेली िाही. ती जवाबदारी िगरपररषदेिे घेतली आहे. मूचसरीच्ा 
साचलयार मागाथावरील सावथाजनिक शौचालय हे त्ाचेच रेट प्रात्चक्षक आहे.

एकेकाळी त्ा नठकाणी पंधरा वषाांपूववी बांधलेले, देशभर आढळते तसे, एक 
सावथाजनिक शौचालय होते. त्ात एवढी अस्वच्छता होती की, लोक अनतशय निकडीच्ा 
पररव्थितीत केवळ िाइलाजास्तव त्ाचा वापर करत. शौचालयाच्ा िालीतूि सोडलेले 
मल-मूरि लगतच्ा चसंचिकालव्ात नमसळत असे. कालव्ात पाणी िसेल तेव्ा त्ातील 
मैल्ाचा दगुांध असह् होत असे, नवशेषकरूि उन्ाळयात! पावसाळयात त्ात चचखल 
होई. आसपासचे शोषखडे्ही याच कालव्ात ररकामे केले जात होते. तेरील िगरपररषदेला 
‘स्ोप’िे जुन्ा शौचालयांच्ा ऐवजी इकोसॅि पद्धतीचे सावथाजनिक शौचालय बांधणाचे 
सुचवले. सुब्बुरामि यांिी सावथाजनिक शौचालयाचे असे काम इतररि कुठे केले िव्ते 
नकंवा कुठे झालेले बनघतले िव्ते. केवळ अिुभवांच्ा बळावर त्ांिी भारतातील पनहले 
सावथाजनिक इकोसॅि शौचालय बांधले.

आज हे शौचालय मूचसरी िगरपररषदेचा अचभमाि आहे. हे शौचालय पाहणास 
दरूदरुूि लोक येतात. याचा वापर करणाऱयाला एक रुपया नमळतो, असा त्ाचा लौनकक 
तेव्ा सवथारि पसरला होता. वापरकत्ाांकडूि शुल्क घेणाच्ा ‘सुलभ शौचालय’ पद्धतीपेक्षा 
हे काहीतरी निराळेच होते. नदला जाणारा रुपया लोकांिी इकोसॅि शौचालय वापरावे 
यासाठी प्रोत्साहिमारि होता. आता रुपया देणे बंद झाले आहे; परंतु शौचालयाच्ा 
स्वच्छतेत कोणतीही कमतरता िाही. या शौचालयाची तुलिा इतर कोणत्ाही उत्म 
दजाथाच्ा सावथाजनिक शौचालयाशी करता येऊ शकते. येरे मनहलांसाठी सात व पुरुषांसाठी 
सात अशी एकूण चौदा शौचालये आहेत. मलनवसजथािािंतर त्ावर टाकणासाठी राख 
तेरेच ठेवलेली असते. त्ामुळे दगुांध जवळजवळ िसतोच. वेळोवेळी येरूि खत काढले 
जाते. गुदद्ार धुतल्ािंतरचे पाणी एका बाजूला बांधलेल्ा िालीत एकनरित होते. या 
िालीत दगड ठेवलेले आहेत व काही अशी झाडेही लावली आहेत ज्ांमुळे हे पाणी 
अपायरनहत होते. हे पाणी पुढे केळीच्ा झाडांिा सोडले जाते.

शौचालयाच्ा १४ तसराळयांत जमलेले मूरि लोणारी कोळशाच्ा, अराथात चारकोलच्ा 
गाळणीतूि स्वच्छ करूि एका टाकीत साठवले जाते. तेरूि ते शेतांत िेले जाते. मूरिाचा वापर 
उवथारक म्हणूि करणानवषयीचे अध्ययि बऱयाच नठकाणी सुरू आहे. नतरुचचरापल्ीतील 
‘राष्टट् ीय केळी शोधकेन्द्रा’त ‘नपकांवरील मूरिाचा पररणाम’ या नवषयावर सखोल अभ्ास 
झाला आहे. मूरिाच्ा फवारणीमुळे दर हेक्री ४५ हजार रुपयांचा अनतररक्त लाभ नमळाला 
असल्ाचे या अभ्ासात आढळले आहे. उत्पादि वाढल्ामुळे कमाईत ३६ हजार रुपयांची 

सुब्ुरामन यांनदी कोरड्ा 
शौचालयांसाठी अशदी तसराळी 
तयार केलदी. तसराळ्ाचा एक 
खण मलाने भरला कती, त्याला 
झाकून कािदी काळासाठी त्याला 
तसेच सोडून िेण्ाचदी सोय या 
रचनेत आिे. तसराळ्ाचा िसुरा 
खण लगेचच्ा वापरासाठी 
उपयोगात येऊ लागतो. पहिल्या 
खणात सोडून हिलेला िा मल 
पुढे मातदीत रूपांतररत िोऊन 
खतासारखा कामदी येतो.

मलाचे थलात नवसज्जन
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भर पडली, तर कृनरिम खतांचा खचथा वाचल्ामुळे ९ हजार रुपयांची बचत झाली आहे. 
मूरि गोळा करूि सगळया शेतजनमिीत वापरले, तर देशभरातील शेतकऱयांचे उत्पन्न नकती 
वाढू शकते याची ही छोटीशी झलक आहे. कृनरिम खतांवरील अिुदािात सरकारची बचत 
होईल ती निराळीच! काही कृनषसंशोधक या शक्तेवर काम करणास उत्सुक आहेत.

बंगळुरूच्ा ‘अघ्थाम् ’ या सामाचजक संथिेच्ा सोबतीिे ‘राज् कृषी नवद्यापीठा’िे एका 
शाळेच्ा मूरिालयातूि गोळा केलेल्ा मूरिातील उवथारकांनवषयी संशोधि केले आहे. त्ांच्ा 
संशोधिािुसार देशाच्ा एकूण लोकसंख्ेच्ा मूरिापासूि दरवषवी साधारणतः ७८ लाख टि 
िायटट्ोजि, फॉस्रस व पोटॅचशयम नमळू शकते. संशोधिादरम्ाि, कृनरिम खते वापरूि 
घेतलेल्ा मक्ाच्ा नपकापेक्षा मूरिचसंचिातूि घेतलेल्ा मक्ाच्ा नपकाचे उत्पादि त्ांिा 
अचधक नमळाले. एवढेच िवे्, तर दर हेक्री दोि हजार रुपयांहूि अचधक बचतदेखील 
झाली. मूरिावर पोसलेल्ा केळीच्ा रोपांमध्ये केळयांचा आकार सरासरीपेक्षा वाढलेला 
होता. फळांच्ा घडांची संख्ादेखील अचधक होती. टोमॅटो, चसमला-नमरची व खरबूज 
या नपकांवर देखील त्ांिी मूरिापासूि नमळालेल्ा उवथारकांचा प्रयोग केला. साधारणपणे 

प्रत्ेक नपकावर त्ाचा चांगला पररणाम आढळूि आला. 
कृनरिम खतांवरील खचाथातील बचत जोडीला होतीच.

शौचालयांच्ा िाल्ांतूि मूरि वेगळे करणानवषयीचे काम 
अिेक संथिांमध्ये होत आहे. काही संशोधक त्ापासूि उवथारके 
तयार करत आहेत, तर काही जलरनहत मूरिालयांनवषयीच्ा 
शोधांत गुं तले आहेत. तीि आठवडांिंतर मूरिातील उवथारके 
नवघनटत होऊि ती निष्प्रभ होत असल्ामुळे काही जण मूरि 
सुकवूि पावडर तयार करणाच्ा प्रयत्नांत आहेत. मूरि साठवणे 
व ते हाताळणे सोपे आहे, कारण मलाच्ा तुलिेत संसगाथाचा 
धोका त्ात फारच कमी असतो. शुचचतेच्ा नवचारांचा प्रवाह 
गटारांच्ा बाहेरदेखील असू शकतो, याचे भाि आता आपल्ा 
देशातील अिेक लोकांिा आलेले आहे.

इकोसॅिच्ा रचिेत पररव्थितीिुसार बदल घडवले जाऊ 
शकतात. इकोसॅि दाट लोकवस्तीतही कायथाक्षम असल्ाचे ‘स्ोप’िे व मूचसरीच्ा 
िगरपररषदेिे दाखवूि नदले आहे. वाळवंटात इकोसॅिमुळे पाणाची बचत शक् होते. जेरे 
भूजलाची पातळी वर असल्ािे शोषखडे् निकामी ठरतात, तेरे इकोसॅिपेक्षा योग्य दसुरे 
काही असूच शकत िाही. खडकाळ भागात ही शौचालये बांधतािा पायाभरणीसाठी खूप 
खोल खोदणाची गरज िसते. डोगंराळ भागात उपलब्ध सानहत् वापरूिही ही बांधता 
येतात. जेरे शेतकऱयांिा जैनवक खत हवे असते तेरे इकोसॅि वापरूि मातीच्ा उवथारतेत 
भर घालता येते. रोडक्ात, कुठल्ाही पररव्थितीत इकोसॅिचे अिेक फायदे आहेत. 

मूजसरी नगरपररषदेने रारतातील पदहले 
साव्जजननक इकोसॅन शौचालय बांधले. 

सुरुवातीला याचा वापर करिाऱयाला एक 
रुपया ददला जात असे. वापरकत्यथांकडून शुल्क 

घेण्ाच्ा सुलर शौचालय पद्धतीपेक्ा हे 
काहीतरी ननराळेच होते. १४ तसराळ्ांत एकरि 

केलेल्ा मूरिाचा उपयोग केळीच्ा त्पकावर 
जसचंनासाठी केला जातो. या जैनवक खतामुळे 
नमळत असलेल्ा अनतररक्त लाराने केळ्ांचा 

स्वाद नक्ीच दिुावतो.
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शहरांचे गावांशी असलेले संबंध इकोसॅिमुळे अचधक चांगले होऊ शकतात. गावातील 
उवथारके शेतमालाद्ारे शहरात पोहोचतात. शहरी लोकांचे खाद्यान्न बिूि हीच उवथारके 
गटारांमधूि वाहूि पाणीसाठ्ांिा प्रदनूषत करतात. जर शहरातील लोकांिी आपले मलमूरि 
खताच्ा स्वरूपात गावी परत पाठवले, तर ही उवथारके व्रथा जाणे टळेल. इतकेच िवे्, 
तर पाणाचे प्रदषूणदेखील रांबेल. इकोसॅिची रूपे अिेक व फायदे अगचणत! असे असूि 
देखील याचे प्रचलि वेगािे ि होणाचे कारण काय असावे?

याचे सरळ उत्र देता येणार िाही. परंतु, जेरे इकोसॅिचा प्रयोग फसला तेरे एक 
दृनष्टक्षेप टाकणे गरजेचे आहे. श्याममोहि त्ागी यानवषयी एक नकस्ा सांगतात. उत्र 
प्रदेशातील गाचजयाबाद चजल्हात असलतपूर हे त्ांचे गाव. ‘फोदरा’ िावाच्ा नदल्ीच्ा 
एका संथिेिे तेरे २००६ मध्ये एक सावथाजनिक इकोसॅि शौचालय बांधले. त्ासाठी 
श्याममोहि यांची जमीि भाडािे घेतली होती.

संथिेिे गावकऱयांशी संवाद साधूि साधारण १०० लोकांिी हे शौचालय रोज वापरावे 
यासाठी त्ांिा राजी केले. तेरील स्वच्छतेसाठी संथिेद्ारे एक कमथाचारीदेखील िेमणात 
आला. तेरूि निघालेल्ा मूरिाचा व मलाच्ा खताचा वापर श्याममोहि यांिी आपल्ा 
शेतात केला. दोि वषाथातच त्ांच्ा एक नबघा, म्हणजे अधाथा ते पाऊण एकर जनमिीवरील 
धािाचे पीक आधीपेक्षा जोमािे वाढतािा नदसू लागले. कृनरिम खतांची गरज ि उरल्ामुळे 
त्ावरील २,५०० रुपयांचा खचथादेखील वाचला. परंतु, संथिेचे हे काम एका प्रकल्पांतगथात 
होत असल्ािे, प्रकल्पाचा कालावधी संपताच त्ासाठी पैसे येणे बंद झाले. संथिेिे 
िेमलेल्ा स्वच्छता कमथाचाऱयाचे वेतिही बंद झाले आचण त्ािे काम सोडूि नदले.

काही आठवडातच शौचालय बंद पडले. श्याममोहि यांच्ा शेताशेजारी या 
शौचालयाचे अवशेष अद्यापही आहेत. प्रकल्प संपल्ावर हे शौचालय चालू ठेवणात 
कोणालाही रस उरला िाही. याचा एक अरथा असा की, गावकऱयांिी या शौचालयाची 
जवाबदारी उचलली िसावी. दसुरा अरथा असाही की, या पद्धतीत गुं तलेल्ा मेहितीच्ा 
प्रमाणात नतच्ापासूि होणारे लाभ लोकांिा कमी वाटले असावेत.

‘फोदरा’ संथिेच्ा सीताराम िायक यांिी या प्रकल्पाचे काम केले होते. इकोसॅि 
नवचारानवषयी त्ांिा आत्मीयता आहे, पण त्ाच्ा कायथापद्धतीनवषयी ते निराश आहेत. 
शहरांलगतच्ा गावांतील जनमिीचं्ा नकंमती वाढत आहेत. इकोसॅिसारखे प्रयोग 
करणासाठी जमीि भाडािे घेणे कठीण झाले आहे. मोठ्ा शहरात इकोसॅि शौचालये 
बिली, तर मलमूरिाचे खत शेतांपयांत िेणेदेखील अतं्त खचचथाक पडेल. रोडक्ात, 
इकोसॅिचे खत बाजारात सरकारी अिुदािामुळे स्वस्तात उपलब्ध असलेल्ा कृनरिम 
खताशी स्पधाथा करू शकणार िाही.

गटारव्वथिादेखील इकोसॅिच्ा मागाथातील एक मोठा अडरळा आहे. शहरवासीयांिा 
मैलापाणी स्वच्छ करणाची खरी नकंमत द्यावी लागत िसल्ािे त्ांिा मल-मूरि 
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जलस्ोतांमध्ये सोडूि देणात मुळीच संकोच वाटत िाही. फलशमध्ये वापरायचे पाणीदेखील 
शहरांिा स्वस्तात उपलब्ध होते. अश्या पररव्थितीत इकोसॅि वापरणातील असुनवधा मिात 
‘दनुवधा’ उत्पन्न करते. केवळ कृनरिम खतांवरील अिुदािामुळेच िवे्, तर पाणासाठी व 
गटारांसाठी नदलेल्ा अप्रत्क्ष अिुदािामुळे देखील इकोसॅिच्ा नवचारांचा निमथाळ प्रवाह 
रोखला गेला आहे. आपल्ा शहरांमध्ये इकोसॅि पद्धती काम करू शकणार िाही, असे 
आता सीताराम यांिा वाटते आहे.

काही जाणकारांच्ा मते, इकोसॅिची उपयुक्तता गावांपेक्षा शहरातूिच चसद्ध होऊ 
शकते. कारण यात प्रत्ेक मिुष् एक माध्यम आहे. लहाि लहाि प्रभागांतील दाट 
लोकसंख्ेमुळे तेरूि अचधक खत तयार होईल. शहरी जिघितेमुळे मल-मूरिापासूि तयार 
होणारे खत परवडणाजोगे होईल. जेरे साधिे नवपुल असतील, तेरे िफा कमावणारे 
लगेच पोहोचतातच. ज्ा लोकांकडे शौचालय आहे, त्ांिा कदाचचत या पद्धतीचे अप्रुप 
िसेलही. पण, शहरांमध्ये शौचालयाची सुनवधा उपलब्ध िसणारे लोकही भरपूर आहेत. 
मूचसरी िगरपररषदेिे केलेले प्रयोग अशा नठकाणी करूि पाहणाची आवश्यकता आहे.

इकोसॅि प्रचचलत होणाची शक्ता ज्ा देशात सगळयात जास्त मािली जात होती, 
त्ािेच इकोसॅिच्ा प्रसाराला सगळयात मोठा झटका नदला आहे. चीिमध्ये अिेक 
शतकांपासूि मल-मूरिाचा वापर शेतांमध्ये होत आला आहे. मलाकडे तेरे घृणेच्ा िजरेिे 
बघत िाहीत. ओरदोस या शहरात २००३ मध्ये एक मोठा प्रयोग करणात आला. हे शहर 
चीिच्ा उत्र भागातील शीतप्रदेशात, इिर मंगोचलयाच्ा वाळवंटी पठारावर वसले आहे. 
तेरे पाणाची चणचण होती; पण कोळशांच्ा खाणीमुळे वसाहत वाढीला लागली.

स्वीडि येरील ‘स्टॉकहोम एन्व्ायरन्ेटि इव्न्स्टट्ूट’ ही इकोसॅि पद्धतीवर काम 
करणारी जगातील सवाांत मोठी संथिा मािली जाते. ऊिो नविलिाड यांचा त्ा संथिेशी 
जुिा संबंध होता. त्ा संथिेिे स्वीडिमधील व जमथािीमधील काही लहािमोठ्ा वस्तांमध्ये 
इकोसॅि शौचालये बांधली आहेत. परंतु, या पद्धतीचा मोठ्ा पातळीवरचा पनहला प्रयोग 
ओरदोसला झाला. जगातील प्ररम आधुनिक इकोसॅि शहर उभारणाचा करार त्ा संथिेिे 
ओरदोसच्ा प्रशासिाबरोबर केला. तेरील १४ इमारतीमंधील ८३० सदनिकांत सुमारे 
३ हजार लोकांची राहणाची व्वथिा होती. त्ांच्ा शौचालयात फक्त इकोसॅि लावले 
गेले, फलशची शौचालये िाहीच. खाली असलेल्ा टाक्ांमध्ये मल-मूरि पडत असे. 
त्ावर लाकडी भुसा टाकणाची व्वथिा होती. खालूि त्ा टाक्ा टट्कच्ा साह्ािे बाहेर 
काढल्ा जात असत. गटाररनहत आधुनिक शहर उभारणे यातूि अपेचक्षत होते.

हळूहळू त्ा सदनिका राहत्ा झाल्ा आचण िवे प्रश्न समोर येऊ लागले. शौचालयांतूि 
दगुांध येत असे. लाकडाचा भुसा पाईपमधूि वर उडूि येई. मंगोचलयातील तापमाि शून् 
ते उणे तीस नडग्री एवढे खाली जाते. एवढ्ा कडाक्ाच्ा रंडीत अिेक समस्ा उद्वू 
लागल्ा. रनहवासी वारंवार तकार करू लागले. तकारीिंा कंटाळूि शेवटी २००९ मध्ये 
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चजल्ा प्रशासिािे स्वखचाथािे तेरे फलशची शौचालये बसवणे सुरू केले. २०१० संपेपयांत 
सवथाच रनहवाशांकडे फलशची शौचालये बसवूि ती गटारांशी जोडली गेली.

शुचचतेच्ा नवचाराची परंपरा असलेल्ा चीिसारख्ा देशातच असे घडले. ओरदोसमधील 
योजिेच्ा अंमलबजावणीमागे इकोसॅि संकल्पिेच्ा पाठीशी भक्मपणे उभी असणारी 
‘स्टॉकहोम एन्व्ायरन्ेटि इव्न्स्टट्ूट’सारखी संथिा होती. तरीदेखील जगातील सवाांत 
मोठा शहरी इकोसॅिचा प्रयोग फसला. योजिा राबवणाऱया स्वीडिच्ा नवशेषजांिी त्ातील 
उचणवा प्रामाचणकपणे मान् केल्ा. शौचालयातूि येणाऱया दगुांधासाठी प्रनतबंधात्मक 
उपाय केले गेले िव्ते. योजिा आखतािा रनहवाशांशी सल्ामसलत झाली िव्ती. 
रनहवाशांशी प्रत्क्ष संपकथा  कधी िव्ताच. त्ांिा फक्त तयार सदनिका नवकणात आल्ा. 
इतर शहरांत असतात तशी गटारांिा जोडलेली शौचालये या घरांतही असावीत, अशी 
रनहवाशांची अपेक्षा होती. दरम्ाि, ओरदोस शहरात एकाएकी समृद्धी आली. इकोसॅि 
पद्धत लोकांिा आता जुिाट व मागासलेली वाटू लागली. प्रकल्प पूणथा होता होता हुआंग-हो 
िदीचे पाणी तेरवर पोहोचल्ािे शहराची पाणाची चणचणही नमटली होती. बोअररगंिे 
भूगभाथातूि पाणी खेचता येऊ लागले होते. त्ामुळे इकोसॅिच्ा प्रयोगाची नकंमत चुकवणे 
मंजूर िसल्ाचे तेरील रनहवाशांिी थिानिक प्रशासिाला स्पष्टपणे सांनगतले. प्रशासिाकडे 
उत्र होतेच, फलशची शौचालये! 

मूचसरी िगराची व तेरील गावांची कहाणी याच्ा एकदम 
उलट आहे. एकतर तो प्रकल्प एवढा मोठा िव्ता. चशवाय 
ज्ा संथिेिे ही शौचालये बांधली नतचा गावकऱयांशी जुिा 
संबंध होता. ‘स्ोप’ संथिा व िगरपररषद यांच्ात अजूिही 
सौहादाथाचे संबंध आहेत. दोघेही एकमेकांिा मोकळेपणािे 
रेिय देतात. शौचालये बांधल्ािंतरचे प्रश्नही त्ावर काम 
करणाऱयांिीच सोडवले. शौचालयांच्ा रचिेत आवश्यक 
त्ा सुधारणा तेच करत रानहले. ज्ा लोकांिा फलशची व 
शोषखड्ड्ांची शौचालये पानहजे होती त्ांच्ासाठी तशी बांधली 
गेली. भूजलाचे प्रदषूण कमी होईल अश्या टाक्ा ‘स्ोप’िे 
अनतशय काळजीपूवथाक बिवल्ा. जेरे शोषखडे् शक् िव्ते, 
तेरील लोकांिी इकोसॅिची जलनवहीि शौचालये बसवली. ज्ा प्रनतकूल पररव्थितीमुळे 
त्ांिा तसे करावे लागले ती अद्यापही बदललेली िाही. कालव्ांमुळे येरील भूजल पातळी 
आजही वर आहेच.

‘स्ोप’िे बांधलेली शौचालये भाडािे घेतलेल्ा जनमिीवर िाहीत. ‘स्ोप’ 
स्वयंप्रेरणेिे काम करू इव्च्छणाऱया लोकांच्ा शोधात असते. ‘स्ोप’चे सुब्बुरामि यांच्ा 
अंगी इकोसॅिचा नवचार एवढा चभिलेला आहे की, नतरुचचरापल्ीतील आपल्ा िवीि 

शहरी इकोसॅनचा जगातील सवथांत मोठा 
प्रयोग इनर मंगोजलयातील एका शहरात 
अपयशी ठरला. योजना राबविाऱयांनी तेथील 
रदहवाशांशी कधी थेट संपक्ज  साधला नव्ताच. 
घरांमध्े गटारांना जोडलेली शौचालये 
असावीत, अशी रदहवाशांची अपेक्ा होती. 
हुआंग-हो नदीचे पािी तेथपययंत पोहोचल्ावर 
तर तेथील रदहवाशांनी गटारांशी जोडलेल्ा 
शौचालयांचीच मागिी केली.

मलाचे थलात नवसज्जन
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घराच्ा दसुऱया मजल्ावर त्ांिी स्वतःसाठी एक इकोसॅि शौचालय बांधले आहे. 
कुटंुबातील इतरांसाठी मारि त्ांिी फलशचे शौचालय बसवले आहे. स्वतःचा नवचार 
दसुऱयावर लादणे त्ांच्ा कायथापद्धतीत बसत िाही. केवळ अट्ाहासापायी कुठल्ाही 
आदशथा व्वथिेच्ा मागे सुब्बुरामि लागलेले िाहीत. सोपे व कायथाक्षम उपाय शोधणात 
ते मग्न असतात. ते ज्ांच्ासोबत काम करतात त्ा सगळयांशी त्ांचे स्ेहबंध जुळतात. 
सुब्बुरामि यांच्ासाठी शुचचता हा एक सामाचजक संस्ार आहे.

शुचचतेचा व इकोसॅिचा नवचार एखाद्या शून्ातूि िवे्, तर इतर अिेक संकल्पिांशी 
जुळवूि घेत निपजला आहे. अश्या संकल्पिा कोणा एका साच्ात, एका शौचालयात 
नकंवा एखाद्या योजिेत बंनदस्त करता येत िाहीत. प्रत्ेक गावाला, शहराला, वस्तीला, 
घराला आपापल्ा पररव्थितीप्रमाणे शुचचतेच्ा नवचारांचे मूल् समजूि घ्ावे लागेल. 
इकोसॅिकडे आकनषथात होणारे लोक त्ाला जगणाचा एक भाग बिवतील. ज्ांच्ासाठी 
इकोसॅि व्वहायथा िाही, त्ांच्ासाठी दसुरे काहीतरी असेलच! कोलकात्ाच्ा पूवथा 
भागातील कोळयांिी भेरीिंा आपले जीवि बिवले. त्ामध्ये सामाचजक शुचचतेचा अंश 
आहेच. नडवॉट्स पद्धतीचा संबंध जरी फलशच्ा शौचालयांशी असला, तरी मैलापाणावर 
त्ाच्ा उगमथिािीच होणारे उपचार हेदेखील शुचचतेसाठीच आहेत.

इकोसॅिवर अिेक वषाांपासूि काम करणाऱयांचे म्हणणे आहे की या पद्धतीची इतर 
पद्धतीशंी तुलिा टाळली पानहजे. याच्ाकडे केवळ शौचालय बांधणाची आणखी एक 
पद्धत या संकुचचत नवचारािे बनघतले, तर जे इतर सरकारी योजिांचे होते तेच याचेही 
व्ायला वेळ लागणार िाही. त्ामागची अमूल् तत्े शौचालयातच बंनदस्त होऊि 
जातील. अिेक कठीण समस्ांचे अगदी साधेपणािे होणारे निवारण िजरेआड होईल.

साधिांची जेरे टंचाई असते, तेरे मल-मूरिाचे व्वथिापि उत्म प्रकारे झालेले 
आढळते. कठीण प्रश्नांची उत्रे कठीण पररव्थितीतच शोधली गेली आहेत. डी.आर.
डी.ओ.च्ा बायोडायजेस्टर शौचालयांच्ा यशामागे अंटाव्क्थाकाच्ा बफाथाळ रंडीत 
उबवलेला बॅके्ररया व चसयाचचिमधील कठीण पररव्थिती हे दोन्ी आहेत. प्राणवायूचे 
मोल जसे लडाखच्ा नवरळ हवेत कळते, तसेच छागरासारख्ा शौचालयाचे मोलदेखील 
लडाखच्ा वाळवंटातील रेताड मातीमध्येच उमगते.

जगणाच्ा कहाणीत संकटांवर मात निनहत आहे. पृथ्ीवर जीवि बहरणामागे 
एकेकाळच्ा मारक ऑव्क्जिची बेसुमार वाढदेखील आहे. ही वाढ आता एवढ्ा रराला 
गेली आहे की आपल्ा शरीराचा दोि तृतीयांश भाग ऑव्क्जििे व्ापला आहे.

समस्ांच्ा निराकरणाची साधिा हे स्वतःच एक साधि आहे. शुचचताही अशीच एक 
साधिा आहे.
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मलाच्ा सुलभ व्वथिापिाच्ा या गोष्टीची सुरुवात आपण सूक्ष्मानतसूक्ष्म जीवापासूि, 
बॅके्ररयापासूि केली होती. एका नवराट कांतीचे रूपांतर प्रलयात झाले होते त्ा 
काळापासूि! शुचचतेच्ा या गोष्टीच्ा शेवटी आपण आपल्ा सृष्टीतील एका नवशालकाय 
जीवाकडे जाणार आहोत. पण त्ासाठी आपल्ाला समुद्रात एक डुबकी मारावी लागेल. 
पृथ्ीचा ७१ टके् भाग समुद्रािे व्ापला आहे. पृथ्ीवरील सवाांत नवशाल प्राणी, देवमासे 
या समुद्रातच पोहतािा आढळतात. या सस्ति प्राणाला श्ास घेणासाठी पाणाच्ा 
पृष्भागावर यावे लागते. पृष्भागावर येऊि त्ािे उडवलेली कारंजी समुद्रातील त्ाच्ा 
उपव्थितीचा संकेत देतात.

मिुष्ाला आनदकाळापासूिच देवमाशानवषयी िवल वाटत आले आहे. 
समुद्रनकिाऱयावर वसलेल्ा संसृ्तीिंी पौराचणक करासानहत्ामध्ये देवमाशाचे वणथाि केले 
आहे. कोळी समाज तेव्ापासूिच देवमाशाची चशकारही करत आला आहे. देवमाशाच्ा 
शरीराचे अिेक उपयोग प्रचचलत आहेत. खाणासाठी मांस तर नवनवध अवजारांसाठी 
हाडे! पण देवमाशापासूि नमळणारा सवाांत उपयुक्त पदारथा होता तेल. खोल समुद्रातील 
रंडीपासूि रक्षण व्ावे म्हणूि देवमाशाच्ा कातडीखाली चरबीचा एक जाड रर असतो. 
या चरबीपासूि बिवले जाणारे तेल नदवा तेवत ठेवणासाठी उपयोगात येत असे.

युरोपमध्ये औद्योनगक कांतीिंतर मोठमोठी जहाजे बिू लागली. त्ामुळे देवमाशांची 
चशकार करणे सुलभ झाले. १९०० सालाच्ा दरम्ाि तयार होणारी जहाजे प्रत्क्षात 
कारखािेच होते. त्ािंतर तर देवमाशांच्ा चशकारीत अमयाथाद वाढ झाली. युरोप व 
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अमेररका यांमध्ये असलेल्ा अटलांनटक महासागरातूि देवमासे लुप्त होऊ लागले. या 
जहाजांिी मग आपला मोचाथा अंटाव्क्थाकाच्ा आजूबाजूला पसरलेल्ा दचक्षण महासागराकडे 
वळवला. तेरे देवमाशांची संख्ा इतकी होती की, समुद्रात चहूबाजूं िा कारंजीच कारंजी 
नदसत असत. १९३० मध्ये येरे ५० हजार देवमाशांची चशकार झाली. देवमाशाच्ा अिेक 
प्रजाती िष्ट झाल्ा. या िृशंस संहारािंतर चशकारीदेखील देवमाशाच्ा अव्स्तत्वानवषयी 
चचंनतत होऊ लागले. देवमाशांच्ा चशकारीवर नियंरिण आणणासाठी १९४६ मध्ये एक 
आंतरराष्टट् ीय करार करणात आला. १९८६ मध्ये देवमाशांच्ा चशकारीवर बंदी आली.

अंटाव्क्थाकाच्ा आजूबाजूलाच देवमाशांच्ा सवाांत नवशाल प्रजाती आढळतात. 
त्ा समुद्रात असे काय आहे, जे देवमाशांिा असे भीमकाय बिवते? याचे उत्र आहे 
‘नकल’. नकल म्हणजे बोटाएवढे, चझंग्यांसारखे जीव. नकलचे नवशाल समूह चजतके दचक्षण 
महासागरात आढळतात, नततके इतर कुठल्ाच समुद्रात िाहीत. नकल हे देवमाशाच्ा 
सवाांत मोठ्ा प्रजातीचंे अन्न आहे. देवमासा नकलच्ा झुं डीजवळ येऊि आपला प्रचंड 
जबडा उघडतो. नकलबरोबरच खूपसे पाणी आत चशरते. मग देवमासा छोट्ा मोटारीएवढ्ा 
आकाराची जीभ समोर असलेल्ा कंगव्ाच्ा दातांसारख्ा असणाऱया स्वतःच्ा दातांवर 
दाबतो. पाणी बाहेर पडते आचण नकल आतच राहतात.

मिुष्ािे नवसाव्ा शतकात केलेल्ा देवमाशांच्ा महासंहारामुळे नकलला फायदा 
व्ायला हवा होता. कारण मिुष्ािे नकलच्ा चशकाऱयाचीच चशकार केली होती. अश्यावेळी 
नकलची संख्ा वाढायला हवी होती. समुद्राचे अध्ययि करणाऱया जीवशास्त्रजांिी नकलच्ा 
संख्ेतील बदलांचा अभ्ास मागील काही वषाांपासूि सुरू केला आहे. त्ांिा वेगळेच 
काही पररणाम आढळले. देवमाशांबरोबर नकलची संख्ासुद्धा कमी झाली होती, अंदाजे 
८० टकक्ांिी! चशकाऱयाच्ा नविाशासोबत चशकारदेखील िष्ट कशी होऊ शकते?

या कोडाचे उत्र िुकतेच सापडले, तेही पाणात तरंगणाऱया अनतसूक्ष्म जीवात, 
प्वकात. यांिा पँ्क्िदेखील म्हटले जाते. नकलचा आहार प्वके हाच आहे. समुद्राच्ा 
पृष्भागावर सूयथाप्रकाशात प्वके वाढतात. नकलच कशाला, समुद्रातील सगळेच जीव 
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प्वकांवर अवलंबूि असतात. दचक्षण महासागरात नकलची संख्ा खूप होती. याचाच 
अरथा प्वकेही मुबलक प्रमाणात होती. प्वकांची कमतरता हेच नकलची संख्ा कमी 
होणामागचे कारण होते. पण, प्वकांची संख्ा तरी कमी का होत होती?

वैजानिकांच्ा लक्षात आले की, समुद्राच्ा पाणात इतर उवथारके तर सापडतात; पण 
लोह सापडत िाही. प्रत्ेक जीवाला सूक्ष्म प्रमाणात का होईिा, लोहाची गरज असते. 
आपल्ा शरीरातही लोहाची कमतरता ॲनिनमयाचे कारण ठरते. मातीमध्ये लोह सहजपणे 
सापडते, पण समुद्राच्ा पाणात ते अचजबात नवरघळत िाही आचण समुद्रात त्ाचा कुठला 
स्ोतही िाही. जनमिीवरील वादळांमुळे उडणाऱया धूचलकणांबरोबरच लोहकण समुद्रात 
पोहोचतात. पण दचक्षण महासागरातील प्राणांसाठी, प्वकांसाठी आवश्यक असलेले 
लोहकण तेरपयांत पोहोचवणारी धूळ येणार कुठूि? संपूणथा अंटाव्क्थाका खंड तर सदैव 
बफाथाच्छानदत असतो.

समुद्राच्ा पाणात लोह पोहोचणाचा दसुरा मागथा आहे देवमाशाची नवष्ा. त्ाच्ा 
नवषे्त लोह नवपुल प्रमाणात असते. समुद्रतळाशी पाणाचा दाब जास्त असल्ामुळे तेरे 
मलनवसजथाि करणे शक् िसते. मलनवसजथािासाठी देवमासा पृष्भागावर येतो. पृष्भागावर 
सूयथाप्रकाश असतो. चशवाय नवषुववृत्ापासूि दरू, दचक्षण ध्वुाजवळ रंड पाणात 
ऑव्क्जिही नवपुल प्रमाणात नमसळलेला असतो. देवमाशांची नवष्ा हेच प्वकांसाठी 
जीवि आहे. प्वके त्ावर तुटूि पडतात आचण फोफावतात. प्वकांिा खाणारे नकलही 
वाढतात. पररणामी देवमाशालाही त्ाच्ा आकाराला साजेसे मुबलक अन्न नमळते.

अराथात, केवळ प्वकांची व नकलचीच िवे्, तर देवमाशाची स्वतःची अन्नसुरक्षादेखील 
त्ाच्ा नवषे्वर अवलंबूि आहे. समुद्रातील अजस् देवमासा म्हणजे जणू चभलाईतील 

पृथ्दीवर तनळ्ा िेवमाशािून 
तवशाल प्राणदी आजपयगंत झालेला 
नािदी. िेवमाशाचदी स्वतःचदी 
अन्नसुरक्षािेखदील त्याच्ा तवषे्वर 
अवलंिून आिे. समुद्रातदील 
अजस् िेवमासा म्हणजे जणू 
लोिाचा कारखानाच! आणण 
मालगाडदीिेखदील! िेवमाशांचदी तवष्ा 
अनेक समुद्रदी जदीवांचे पोषण करते. 
पररणामदी, िेवमाशाला िेखदील 
मुिलक खाद्ान्न तमळते, त्याच्ा 
मिाकाय आकाराला साजेसे!
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लोहाचा कारखािाच! आचण मालगाडीदेखील! लोहाची सवाथाचधक गरज असलेल्ा नठकाणी 
तो लोह पोहोचवतो. देवमाशासारख्ा मेहिती प्राणाला निसगाथािे हा असा महाकाय 
आकार नदला त्ात िवल ते काय? देवमासे ज्ा प्राणांची चशकार करतात, त्ांिा देखील 
देवमाशांच्ा उपव्थितीमुळे लाभच होतो. देवमासे करत असलेल्ा नहंसेमागे सहयोगाचेही 
एक ओझरते दशथाि घडते. त्ाच्ा जीविात शुचचता निनहत आहे. देवमाशाची नवशालता व 
प्वकांची सूक्ष्मता या परस्परसंबंधात एक अंश नदव्त्वाचा सुद्धा आहे.

निसगाथाच्ा शेअरबाजारात मल-मूरिाच्ा शेअरला अिन्साधारण महत् आहे. श्ास 
घेणारा व मलनवसजथाि करणारा प्रत्ेक प्राणी यात शेअरधारक आहे. त्ाचे देवाणघेवाणीचे 
व्वहार तऱहेतऱहेच्ा जीवांशी होत असतात. प्राणांिा आपल्ा मल-मूरिाचे व्वथिापि 
करावे लागत िाही. ते इतर प्राणांसाठी जगणाचे साधि असते. मिुष्देखील रोज 
भोजिाच्ा व शौचाच्ा वेळी या व्वहारांिा सामोरा जातो. अन्नानवषयी पनवरिता, स्वच्छता 
व कृतजता हे भाव जवळजवळ प्रत्ेक संसृ्तीत असतातच. पण व्वहाराच्ा दसुऱया 
टोकाला, म्हणजेच मल-मूरिानवषयी मारि कृतघ्नतेचे व घृणेचेच भाव असतात.

लोकसंख्ा कमी होती तेव्ा मल-मूरि हा चचंतेचा नवषय िव्ता. आज जगाची 
लोकसंख्ा ७५० कोटी झालेली आहे. इतक्ा लोकांचे पालिपोषण करणासाठी 
िािानवध संसाधिांची आवश्यकता असते. जसे नकतीतरी िद्यांचे व ट्ूबवेलसचे पाणी, 
अमोनियाच्ा कारखान्ांतूि येणारा युररया, मोरोक्ोसारख्ा देशातूि येणारे फॉसे्ट, 
खनिजांपासूि बिवलेली चभन्न-चभन्न प्रकारची कृनरिम खते, त्ांिा वाहूि िेणारे टट्क, रेल्े, 
बोटी या सगळयांिा चालवणारी वीज व नडझेल, वीज उत्पादि करणारे कारखािे व त्ांिा 
पोसणाऱया कोळशाच्ा खाणी...... या सगळया कसरतीिंतर ७५० कोटी लोक अन्न प्राप्त 
करतात आचण अवघ्ा काही तासांतच हे अन्न मल-मूरिात रूपांतररत होते.

देवमाशाच्ा मल-मूरिासारखे मिुष्ाचे मल-मूरि अपायरनहत िसते. त्ातूि उवथारतेबरोबर 
अिेक रोगाणूही येतात. आपल्ा देशात अधगेअचधक लोक मलनवसजथािासाठी उघडावर 
बसतात. अशा नठकाणी बरेचदा इतरांचा मल जवळच पडलेला असू शकतो. त्ातूि 
पसरणाऱया रोगांमुळे लहाि मुले अशक्त होतात व त्ांच्ा शरीराची वाढ खुं टते. इतक्ा 
लोकांसाठी शौचालये बिवणे सोपे काम िाही, हे ‘सरकारी स्वच्छता अचभयािा’तूि नदसूि 
येतेच. शहरांत व दाट वस्तांमध्ये लाज बाजूला ठेवूि उघडावर शौच करणाची नववशता 
हे क्षीण झालेल्ा, होत असलेल्ा परस्परसंबंधांचे प्रतीक आहे. साधिसंपन्न लोकांिा 
साधिनवहीि लोकांकडूि कमी मूल्ांत कष्टाची कामे तर करूि घ्ायची असतात; पण 
त्ांच्ा हलाखीच्ा पररव्थितीनवषयी मारि त्ांिा देणेघेणे िसते.

फलशची कळ नफरवूि, मल-मूरि पाणािे ढकलूि टाकणाऱया लोकांचे आपल्ा 
जलस्ोतांबरोबरचे िाते तर तुटले आहेच, पण गटारात डुबकी मारणाऱया सफाई 
कामगारांवर होणारा अन्ायदेखील त्ांिी िजरेआड केला आहे. ज्ाला आपण ‘स्वच्छता’ 
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समजत आहोत, त्ात घोर अिैनतकतेची घाण नमसळलेली आहे. आपल्ा देशात 
आजही हजारो-लाखो लोक मल-मूरि उचलणाचे काम अगनतकतेिे करत आहेत, केवळ 
त्ांच्ा जातीमुळे. जे लोक कोरडी शौचालये वापरतात आचण सफाई कामगारांकडूि 
ती ररकामी करूि घेतात त्ांच्ावरही या अन्ायाची जवाबदारी आहे. चशवाय राजकीय 
पक्ष व सामाचजक संथिादेखील या पापात सहभागी आहेत. सफाई कामगारांच्ा मुक्तीचे 
कायथा त्ाच जातीच्ा काही मोजक्ा लोकांवर सोडूि इतर सगळेच मोकळे झाले आहेत. 
स्वच्छतेच्ा िावाखाली एकनरित येणारे पुष्कळ लोक असतात, पण सफाई कामगारांच्ा 
मुक्तीच्ा कायाथात सहयोग देणारे कमीच!

शहरांच्ा स्वच्छतेचे ओझे तेरील िद्यांवर, तलावांवर लादले गेले आहे. जो समाज 
आपल्ा वैयनक्तक सोयीसाठी कुठल्ाही रराला जाऊ शकतो, त्ा समाजाचा दगुांध 
मैलापाणािे भरलेल्ा जलस्ोतांमधूि पसरत आहे. हा सुचशचक्षत समाज पाणाचे नबल 
कमी करणासाठी संघषथा वा आंदोलिे करतो; पण दरूवरच्ा िद्यांतूि पाणी नहसकावणे 
मारि त्ाचा जन्चसद्ध अचधकार समजतो. हाच सुचशचक्षत समाज त्ाच्ा मैलापाणाच्ा 
स्वच्छतेची नकंमत चुकवायला तयार िाही. स्वतःच्ा जलस्ोतांशी त्ाचा संबंध फक्त 
शोषण करणापुरताच उरला आहे.

शेतीतील मातीत असोत नकंवा आपल्ा पोटात, संरक्षक 
जीवाणूंच्ा बाबतीत आपण बेजवाबदार आहोत. आपले आरोग्य 
औषधकंपन्ांच्ा हाती जात आहे नकंवा आपल्ा शेतीचा ताबा 
व्ापारी कंपन्ा घेत आहेत, हे समजल्ावरच या संबंधांचे 
महत् आपल्ाला जाणवते. जनमिीतील पोषक घटक पाणात 
वाहू देणाची व्वथिा अलीकडचीच आहे. नकती काळ असे 
सुरू राहील, सांगणे अवघड! अन्नधान्ातील आपले स्वावलंबि 
खरे तर कृनरिम खतांच्ा आयातीवर अवलंबूि आहे.

सत्ा कोणत्ाही पक्षाची असो, सरकार स्वतःच्ाच 
निरनिराळया नवभागांच्ा जाळयात अडकले आहे. िद्या स्वच्छ 
करणाऱयांचा शौचालये बांधणाऱयांशी समन्वय िाही. उवथारके 
िाल्ांमध्ये सोडूि देणाऱया िगरपाचलकांचे ‘कृषी व उवथारक मंरिालया’शी देणेघेणे िाही. 
ते मंरिालय तसेही कृनरिम खतांच्ा अिुदािातच अडकले आहे. या कुणाचाच सफाई 
कामगारांच्ा मुक्तीसाठी कायदा बिवणाऱया ‘सामाचजक न्ाय मंरिालया’शी काडीचाही 
संबंध िाही. प्रत्ेक नवभाग अश्या समस्ांशी झगडा देत असतो, ज्ा समस्ा इतर नवभाग 
अनवरतपणे निमाथाण करत असतात. सरकारी यंरिणेत शुचचतेच्ा नवचाराला थिाि िसते.

िद्यांचे रूपांतर मैलापाणाच्ा प्रवाहात करणारी चकाकती शौचालये स्वच्छतेचे प्रतीक 
होऊच शकत िाहीत. एखादी व्क्ती स्वच्छतेचा नकतीही पुजारी असो, नतचे आरोग्य 

मलदश्जन

देवमासे ज्ा प्राण्ांची जशकार करतात, 
त्यांना देखील देवमाशांच्ा उपर्थितीमुळे, 
वाढलेल्ा संख्ेमुळे लारच होतो. देवमासे 
करत असलेल्ा दहसंेमागे सहयोगाचेही 
एक ओझरते दश्जन घडते. त्याच्ा जीवनात 
शुचचता ननदहत आहे. देवमाशाची नवशालता व 
प्लवकांची सूक्ष्मता या परस्परसंबंधात एक अंश 
ददव्यत्ाचा सुद्धा आहे.
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इतरांच्ा आरोग्याशी िेहमीच निगनडत असते. शहरी वस्तांमध्ये साधिांच्ा व सुनवधांच्ा 
आधारावर गरीब व रिीमंत असे नवभाजि असले तरीही, गरीब वस्तांमधील रोगाणू 
धिाढ् वस्तांमधील रोगाणूंशी कुठल्ा िा कुठल्ा जीवाणू संमेलिात भेटत असणारच. 
ते एकमेकांकडूि काही कौशल्ेही चशकत असणारच. कारण, जीवाणूंच्ा नवश्ात वगथाभेद 
बहुदा िसावा. 

शुचचता ही आपल्ा सामाचजक संबंधांची कसोटी आहे. शुचचतेच्ा आधारावर मल-मूरि 
व्वथिापिाचे काम करणाऱया लोकांच्ा सानन्नध्यात सामंजस्ाचा दरवळ सदैव अिुभवता 
येतो. इकोसॅि शौचालये आपल्ा शरीराला परत मातीशी जोडतात. इमारतीचंे मलनमचरित 
पाणी नडवॉट्स पद्धतीिे उगमाच्ा थिािीच स्वच्छ करणाऱया लोकांच्ा मारी जलस्ोतांच्ा 
नविाशाचे पाप येत िाही. अशा प्रकारच्ा िविव्ा पद्धती बिवणाऱयांकडे तऱहेतऱहेची 
मानहती आहे. त्ांच्ाकडे मल-मूरिात व मातीत असलेल्ा उवथारकांचा नहशोबही आहे. 
मैलापाणी शुद्ध करूि त्ाची गुणवत्ा मोजणाच्ा पद्धतीही त्ांच्ाकडे आहेत.

पारंपररक व कायथाक्षम पद्धती िव्ा समस्ांवरील िवीि व मौचलक उपाय कसे सुचवू 
शकतात, हे कोलकात्ाच्ा पूवथा भागातील कोळी व मुनदअलीचे कोळी उदाहरणासह 
सांगतात. लडाखचे पारंपररक ‘छागरे’ व तानमळिाडूची आधुनिक ‘इकोसॅि’ शौचालये 
यांमागच्ा नवचारांत साम् आहेच. आज शुचचतेच्ा कामात आधुनिकता व परंपरा यांच्ा 
संघषाथाबद्दलचा दमवणारा नववाद करणाची िवे्, तर त्ांिा एकरि ठेवूि त्ांच्ातील 
परस्परसंबंधांिा जोडणाची गरज आहे.

देवमाशाचा अजस्त्र आकारदेखील या दृनष्टकोिात सामावू शकतो आचण त्ाच्ा नवषे्वर 
जगणाऱया प्वकांचा सूक्ष्माकारदेखील! कोलकात्ाच्ा लोकांच्ा िजरेत येवो, िा येवो, 
भेरीमंधील मैलापाणात छोट्ा-छोट्ा मासोळया पाळणाऱया कोळयांचे सामाचजक थिाि 
देवमाशासारखेच महाकाय आहे.

प्रत्ेक व्क्तीचे संपूणथा जगाशी असलेले िाते मल-मूरिाच्ा रूपात नतच्ा खाली 
रोजच प्रगट होत असते. त्ा मल-मूरिात वातावरणातील िायटट्ोजि असतो, भूगभाथातील 
व पवथातांतील फॉस्रस असतो, जीवाणूंच्ा अपार लीलाही असतात. जल, रल व मल 
यांचा अदृश्य परस्परसंबंध, काही क्षणांपुरता का होईिा, प्रत्ेक व्क्तीच्ा खाली दृश्य 
होतो. मग ती एक छोटीशी प्रनकया एखाद्या नवराट कांतीची नकंवा अकव्ल्पत प्रलयाची 
सूक्ष्म घटक बिूि राहते.

मलदशथािाच्ा या दैिंनदि कसोटीवर प्रत्ेक व्क्तीचे सामाचजक मूल् जोखले जाते. 
मलनवसजथाि हे नितांत व्नक्तगत कमथा असले तरी त्ाच्ाशी जुळलेली, अचभन्न असलेली 
शुचचता ही एक महत्ाची सामाचजक बाब आहे.
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नवजािाच्ा मते, पृथ्ीचे वय जवळपास 

४५४ कोटी वषगे असावे. आपले 

सौरमंडळ उदयाला आले, साधारणतः 

नततकीच वषगे! ज्ा आकाशगंगेत 

हे सौरमंडळ तरंगते आहे, नतच्ा 

सवाांत जुन्ा ताऱयाचे वय अंदाजे १,३८० कोटी वषगे मािले जाते. 

असे आकडे खडकांतील नकरणोत्सगथा कालमापिाच्ा आधारे 

काढले जातात. एवढ्ा नवशाल कालखंडाचे आकलि मािवाच्ा 

आवाक्ाबाहेरचे असले तरी या आकडांिा सवथासाधारणपणे 

स्वीकारले गेले आहे. या नवषयावरचे भरपूर वैजानिक सानहत् 

आज सहज उपलब्ध होऊ शकते. अमेररकी ‘भूवैजानिक सवगेक्षण 

नवभागा’तील वैजानिक जी.ब्रेंट डॅलररपंल यांिी या नवषयावर संशोधि 

तर केले आहेच, इतरांच्ा शोधांचे संकलि करूि त्ांवर मानमथाक 

टीकाही त्ांिी केल्ा आहेत. निरनिराळया वैजानिक सानहत्कृतीमंध्ये 

त्ांच्ा लेखिाचे संदभथा नदले जातात. ज्ांिा या नवषयाचे बारकाईिे 

अध्ययि करायचे असेल, त्ांिी डॅलररपंल यांचे एक प्रचसद्ध पुस्तक१ 

जरूर वाचावे.

पृथ्ीच्ा उत्पत्ीिंतरच्ा काळात वातावरणातील ऑव्क्जिचे 

प्रमाण िगण होते. आजपासूि साधारणतः ३५० ते २७० कोटी 

वषाांपूववी, या वातावरणात जीविाची सुरुवात झाली असल्ाचे मािले 

जाते. त्ाचे पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत. तसेच नवनवध शास्त्रांचे 

तज्ज्ञही ते मान् करतात. निळया-नहरव्ा सायिोबॅके्ररयांच्ा 

श्ासोच्छवासामुळे वातावरणात ऑव्क्जिचे प्रमाण वाढले 

असल्ाचे देखील वैजानिक माितात. इंग्रजी भाषेत त्ाला ‘द ग्रेट 

ऑव्क्जिेशि इव्ेंट’ वा ‘ऑव्क्जि कॅटेस्टट्ॉफी’ म्हटले जाते. 

एक जीवि दसुऱया जीविासाठी मागथा बिवते. सूयाथाच्ा घातक 

उत्सजथािापासूि आपले रक्षण करणारा ओझोि वायूचा रर हे त्ाचेच 

उदाहरण आहे. ऑव्क्जिचा चंचल व अचभनकयाशील स्वभाव 

आपण सगळेच जाणतो. शालेय नवजािात ऑव्क्जिच्ा या 

गुणधमाांचा अभ्ास आपण केलेला आहे. प्रस्तुत पुस्तकात आलेली 

यानवषयीची तऱहेतऱहेची रोचक मानहती निक लेि यांच्ा एका सुलभ 

व आकषथाक पुस्तकातूि२ घेतली आहे. निक हे युनिव्चसथाटी कॉलेज 

ऑफ लंडि येरील जीव-रसायिशास्त्रज आहेत. ते सुनवख्ात 

संदर्ज
जल, थल आणि मल

१. पुस्तक | लेखक : जदी. ब्ेंट डॅलररंपल। वष्व: १९९१ शदीष्वक : ‘ि एज ऑफ ि अथ्व’। प्रकाशक : सॅ्टनफोड्व युतनहिशस्वटदी प्रेस, पालो आल्ो, संयुक् राज् अमेररका। एकूण पृष्संख्ा : ४९२

२. पुस्तक | तनक लेन २००२, ‘ऑक्सिजन : ि मॉशलक्ूल िॅट मेड ि वल्ड्व’, ऑसिफड्व युतनहिशस्वटदी प्रेस, लंडन। एकूण पृष्संख्ा : ३७४
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वैजानिक असूि, त्ांिा लेखिाचे अिेक पुरस्ारदेखील नमळाले 

आहेत. अतं्त जनटल मानहती सुलभ करूि सांगणाची पद्धत 

त्ांच्ा चलखाणात आढळते. जीविाचे स्वरूप जाणूि घेणाचे 

कुतूहल असणाऱयांसाठी हे एक सरस पुस्तक आहे. वातावरणात 

मुक्त ऑव्क्जिचे प्रमाण वाढणे कधी सुरू झाले याबद्दलचे ठोस 

पुरावे अजूिही नमळालेले िाहीत. काही ठोकताळे आहेत, तर काही 

िुसतेच अंदाज. काही प्रचसद्ध वैजानिकांच्ा मते निळे-नहरवे बॅके्ररया 

स्वतःच्ा श्ासातूि बाहेर पडणाऱया ऑव्क्जिलाच बळी पडले. असे 

मािणाऱया वैजानिकांत प्रचसद्ध अमेररकी जीवशास्त्रज चलि माग्युथाचलस 

यांचे िाव येते. मागील काही वषाांत सायिोबॅके्ररयांनवषयीच्ा 

प्रचचलत पररकल्पिेवर अिेक प्रश्न उपव्थित झाले आहेत आचण अिेक 

िवीि मते समोर आली आहेत. यानवषयीची मानहती हायिररख 

डी. हॉलंड यांच्ा शोधगं्ररांतूि३ घेतली आहे. ते अमेररकेतील 

हावथाडथा नवद्यापीठात रसायिशास्त्रज होते. त्ांिी पृथ्ीच्ा रासायनिक 

गुणधमाथावर प्रामाचणक संशोधि केले असूि, इतर संशोधकांच्ा 

कामांवर अचूक टीकाही केली होती. त्ांच्ा शोधगं्ररांच्ा 

संदभथासूचीमध्ये पृथ्ीवरील रसायिांनवषयीच्ा मानहतीचा खचजिा 

सापडतो. पृथ्ीवर आजपावेतो चजतक्ा जीवांच्ा प्रजाती होत्ा, 

त्ांपैकी ९९ टके् प्रजाती नवलुप्त झाल्ा असल्ाचे आपण मायकेल 

एल. मेनकिी यांच्ा चलखाणात वाचू शकतो. त्ांिी या नवषयावर ‘द 

बायोलॉजी ऑफ रेअररटी’ िामक शैक्षचणक पुस्तकात एक प्रकरण 

चलनहले आहे, ‘हाऊ डू रेअर व्स्पचशज अव्ॉईड एक्नटकं्शि’. 

पुस्तकाच्ा ११० कमांकाच्ा पृष्ावर ही मानहती नमळेल. अमेररकेच्ा 

‘न्ूयॉकथा र’ पनरिकेत नवजाि-सदर चलनहणाऱया एचलझाबेर कोलबटथा 

यांच्ा ‘द चसक्स्थ एक्नटकं्शि’ या लेखामधूि मािवामुळे नवलुप्त 

होणाऱया जीवांबद्दलची मानहती घेतली आहे. आपल्ा ग्रहावर राहणे 

नकती कष्टप्रद होते याचे पुरावे अंटाव्क्थाका खंडावरील गोठलेल्ा 

बफाथाच्ा ररांच्ा रासायनिक चाचणीतूि नमळतात. वषाथािुवषाांपासूि 

गोठलेल्ा बफाथात भोक पाडूि वैजानिक त्ातूि बफाथाचा रर 

बाहेर काढतात. या बफाथाच्ा परीक्षणांतूि लाखो वषाांआधीच्ा 

वातावरणाबद्दल काही ठोस मानहती नमळते. आजवर अशी अिेक 

परीक्षणे झाली आहेत. १९९९ मध्य४े अशाच एका नवश्ेषणामुळे 

मागील सव्वाचार लाख वषाांच्ा वातावरणावर प्रकाश टाकला गेला. 

गेल्ा ११,५०० वषाांपासूि पृथ्ीवरील वातावरण मिुष् जीविासाठी 

अिुकूल असल्ाचे यातूिच कळले. ही अिुकूलता अभूतपूवथा आहे. 

वैजानिक या संपूणथा कालखंडाला ‘होलोचसि’ असे संबोधतात. 

मिुष्ाच्ा संपन्नतेचे सवथा पुरावे हा काळ सुरू झाल्ािंतरचेच 

आहेत. शेती याच काळात सुरू झाली आचण शहरी वस्तादेखील. 

जगभरातील नकती घरांमध्ये शौचालये आहेत, ते मोजणे अशक् 

आहे. यानवषयीचे आपापले आकडे एकरि करूि सरकारे ते ‘जॉईटि 

मॉनिटररगं प्रोग्राम’ला देतात. हा उपकम ‘जागनतक आरोग्य संघटिा’ 

व संयुक्त राष्टट् संघाची ‘युनिसेफ’ संयुक्तपणे चालवते. २००० साली 

झालेल्ा संयुक्त राष्टट् ाच्ा ‘सहस्ाब्दी चशखर सम्ेलिा’त हा उपकम 

ठरवला गेला होता. पेयजल व स्वच्छता यांनवषयीच्ा ‘नमलेनियम 

३. शोधतनिंध | लेखक : िायनररख डदी. िॉलंड २००६। शोधतनिंधाचे शदीष्वक : ‘ि ऑक्सिजनेशन ऑफ ि ॲटमॉस्फिअर ॲण्ड ओशन्स’। तवज्ान पप्त्रका : ‘प्फलॉसॉप्फकल ट्ान्सॅक्शन्स ऑफ ि 
रॉयल सोसायटदी िदी’। प्रकाशक : ि रॉयल सोसायटदी, लंडन। खंड : ३६१, पृष् : ९०३-९१५

४. शोधतनिंध | जे.आर. पेटदीट आणण अन्य १९९९, ‘क्ायमॅट ॲण्ड ॲटमॉस्फिअररक हिस््टदी ऑफ ि पास्ट ४२०,००० इयस्व फ्ॉम ि हिॉस्टॉक आइस कोर अंटास्क््वका’, ‘नेचर’, 
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डेव्लपमेटि गोलस’च्ा प्रगतीचा आढावा घेत राहणे आचण ते पूणथा 

करणात सहकायथा देणे हे ‘जॉईटि मॉनिटररगं प्रोग्राम’चे कायथा होते. 

या उपकमाच्ा वानषथाक अहवालातूि प्रत्ेक देशाच्ा पेयजलावरील 

व स्वच्छतेवरील प्रगतीचे नववरण नमळते. २०१५ पयांत एकूण 

लोकसंख्ेच्ा अध्याथाअचधक लोकांपयांत पेयजल व स्वच्छ शौचालय 

व्वथिा पोहोचवणे, हे या उपकमाचे उनद्दष्ट होते. वेगवेगळया 

देशांसोबत काम करणारी एक आणखी संथिा आहे, चजचे िाव संयुक्त 

राष्टट् ाच्ा इतर नवभागांच्ा िावांइतकेच अवघड आहे, ‘वॉटर सप्ाय 

ॲण्ड सॅनिटेशि कोलॅबोरेटीव काऊंचसल’. त्ांच्ा वेबसाईटवर५ टिांिी 

मानहती उपलब्ध आहे. एवढी मानहती नमळाल्ावर मि अगदी तृप्त 

होऊ शकेल. संयुक्त राष्टट् ाचे स्वच्छतेबद्दलचे काही मापदंड आहेत, 

तसेच प्रत्ेकापयांत सोयी पोहोचवणासाठी कनटबद्धताही आहे. परंतु, 

स्वतंरिपणे कायथा करणाऱया संशोधकांिी बरेच आधी वतथावले होते की, 

‘नमलेनियम डेव्लपमेटि गोलस’मध्ये उल्ेचखलेली स्वच्छतेची उनद्दषे्ट 

पूणथा होणार िाहीत. या पुस्तकातील काही मानहती अशाच एका 

शोधनिबंधातूि६ उचललेली आहे. जािेवारी २०१३च्ा एका प्रचसद्ध 

नवजाि माचसकात हा शोधनिबंध छापला होता. या शोधनिबंधातील 

शौचालयांची आकडेवारी संयुक्त राष्टट् ाच्ा आकडेवारीपेक्षा 

अिेकदृष्ट्या नवश्ासाहथा आहे. या शोधनिबंधावर आधाररत लेख अिेक 

वतथामािपरिांत व माचसकांत छापूि आले होते.

दरवषवी पीक कापणीिंतर मातीतूि निघणाऱया एक कोटी 

टि उवथारकाच्ा होत असलेल्ा हािीचा अंदाज ‘भारतीय कृषी 

अिुसंधाि पररषदे’तील दोि वैजानिकांच्ा भाषणांतूि७ घेतला आहे. 

ही भाषणे त्ांिी संयुक्त राष्टट् ाची संथिा, ‘फूड ॲण्ड ॲग्रीकलचर 

ऑगथािायझेशि’च्ा चीिमधील बैठकीत नदली होती.

शौचालयातून ननघालेले 
काही नवचार

अिेक रेल्े अचधकाऱयांशी होणाऱया 

संवादांतूि भारतीय रेल्ेनवषयीची मानहती 

नमळाली. त्ांच्ा पदांच्ा प्रनतषे्चे 

भाि ठेवूि त्ांची िावे येरे प्रकाचशत 

करू शकत िाही. रेल्ेच्ा जिसूचिा 

नवभागातील अचधकाऱयांिी देखील सहकायथा केले. ‘रेल्े इयरबुक’ 

सारखे काही सावथाजनिक दस्तावेजदेखील उपयोगी पडले. अशी 

बरीचशी मानहती नवनवध वतथामािपरिे, माचसके यांत छापली जात 

असते. या मानहतीच्ा संकलिाच्ा कामी तीि परिकारांचे अमूल् 

सहकायथा लाभले. नदल्ीतूि प्रकाचशत होणाऱया ‘डाऊि टु अरथा’ 

पनरिकेचे अंकुर पालीवाल व सुव्मिता सेिगुप्ता, तसेच `इंनडया 

वॉटर पोटथाल’चे चसराज केसर यांचे लेख व त्ांच्ाशी झालेल्ा 

चचाथाही उपयुक्त ठरल्ा. रेल्ेला जगातील सवाांत मोठे शौचालय 

म्हणणाऱयांमध्ये माजी ‘ग्रामीण नवकास मंरिी’ जयराम रमेश यांचेही 

िाव आहे. 

ग्ाले्रच्ा डी.आर.डी.ओ.च्ा प्रयोगशाळेतील८ २५ वषाांच्ा 

संशोधिािंतर बायोडायजेस्टर शौचालयांची रचिा आकारणाचे काम 

जीवशास्त्रज लोकेन्द्र चसंह यांिी केले आहे. ते तेरील निदेशक आहेत.

मल-मूरिाचे खतात रूपांतर होणानवषयीचे व्ावहाररक जाि 

कुणाही माळयाशी वा शेतकऱयाशी संवाद साधूि घेता येईल. 
५. वेिसाईट | www.wssinfo.org व www.wsscc.org 

६. शोधतनिंध | रेचल िॉम आणण अन्य २०१३,‘सॅतनटेशन : अ ग्ोिल एम्पस्टमेट ऑफ शसवरेज कनेक्शन्स तविाउट ट्दीटमेंट ॲण्ड ि ररझस्ल्गं इम्ॅक् ऑन एम.डदी.जदी. प्रोग्रेस’, 
‘एन्वायरन्ेनल सायन्स ॲण्ड टेक्ॉलॉजदी’, अमेररकन केतमकल सोसायटदी, वॉशशगंटन, डदी.सदी., संयुक् राज् अमेररका। खंड : ४७, पृष् : १९९४-२०००

७. भाषण | ए. सुब्ा राव व सामदी रेड्ी २००६,‘इन्नग्रेटेड न्यूप्ट्यन मॅनेजमेन तवस-अ-तवस रिॉप प्रॉडक्शन/ प्रॉडस्क्व्हिटदी, न्यूप्ट्यन िॅलंस, फाम्वर लायहिलदीिुड ॲण्ड एन्वायरन्ेन’, 
फूड ॲण्ड ॲग्रदीकल्चर ऑग्वनायजेशनच्ा १२-१६ प्डसेंिर २००५ रोजदी िदीशजगं येथे झालेल्या संमेलनातदील सभेचदी काय्ववािदी, पृष् : २६ 

८. पत्ा | तनिेशक, जदीवशास्त तवभाग, संरक्षण संशोधन आणण तवकास प्रततष्ान, झाशदी रोड, ग्ाले्र, मध्प्रिेश - ४७४००२ । ईमेल : director.drde@gmail.com ।  
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यानवषयीच्ा वैजानिक तपचशलांबाबत कुतूहल असले, तर कुणा 

जीवशास्त्रजाला नवचारता येईल. यानवषयावर बरीच शास्त्रीय संशोधिे 

झाली आहेत. परंतु, अचधक खोलात जाऊि, नमळालेल्ा वैजानिक 

मानहतीचे संकलि करूि, ते सरळ व सोप्ा भाषेत लोकांपुढे मांडणारे 

महाभाग कमीच आहेत. तरीही दोि इंग्रजी पुस्तकांचा येरे उल्ेख 

करता येईल. यांपैकी एक पुस्तक कॅिडातील रनहवासी, रोगचचनकत्सक 

व पशुचचनकत्सक डेव्व्ड वॉल्टिर-टाऊस९ यांचे आहे. डेव्व्ड यांची 

नवजािाबाबतची समज सखोल असूि, त्ांचे चलखाण अतं्त सोपे 

आहे. त्ांिी अिेक पुस्तके व शोधगं्रर चलनहले आहेत. दसुऱया पुस्तकाचे 

लेखक आहेत जीि लॉगस्डि१०. त्ांच्ा िावावर अिेक पुस्तके आहेत. ते 

वैजानिक िाही, तर शेतकरी आहेत. अमेररकेतील ओहायो प्रांतात त्ांची 

शेती आहे. त्ांच्ा लेखिात पारंपररक सुगंधाची अशी दरवळ आहे, 

जी कुणा अिुभवी शेतकऱयासोबत त्ाच्ाच शेतातील धुऱयावर बसूि 

केलेल्ा गप्पांमध्ये असते. त्ांच्ा चलखाणात जैनवक शेतीनवषयी शपरा 

घेणाऱयांचा आदशथावाद कमी, व्ावहाररकता जास्त आहे.

प्रदनूषत पाणामुळे लहाि मुलांमध्ये होणाऱया रोगांचे आकडे 

संयुक्त राष्टट् संघाच्ा११ दोि संथिांच्ा अहवालांतूि घेतले आहेत. हे 

त्ांच्ा वेबसाईटवरूि नमळू शकतात. 

िगरपाचलकांच्ा कमकुवत आचरथाक पररव्थितीवरील संशोधिे 

भारतात कमीच आहेत. हा नवषय समजूि घेणासाठी ओमप्रकाश 

मारुर यांच्ाशी संपकथा  केला. ते प्राध्यापक असूि, िवी नदल्ीतील 

‘िॅशिल इव्न्स्टट्ूट ऑफ पव्लिक फायिान्स ॲण्ड पॉचलसी’ व ‘िॅशिल 

इव्न्स्टट्ूट ऑफ अबथाि अफेअसथा’शी संबंचधत आहेत.

‘केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कायथाकम’ त े‘टोटल सॅनिटेशि कॅम्िे’ 

त े‘निमथाल भारत अचभयाि’ व पुढे ‘स्वच्छ भारत नमशि’ या संपूणथा 

प्रवासाचे वणथाि अिके सरकारी व गैरसरकारी दस्तावेजातंिू नमळत.े 

त्ासाठी योजिा आयोगाच्ा अकराव्ा पंचवानषथाक योजिचे्ा, २००७ 

त े२०१२च्ा मध्यवतवी मूल्ाकंिाचा१२ उपयोग झाला आहे (पृष् 

क. २६८-२७४). काही सामाचजक संथिािंी१३,१४ देखील या सरकारी 

योजिाचें मूल्ाकंि केल ेआहे. ‘निमथाल ग्राम पुरस्ारा’ंच्ा फोलपणाच्ा 

करादेखील त्ाचं्ा अहवालातंिू समोर आल्ा.

ग्रामीण लोकांिा उघडावर शौचास जाणे आवडणामागची 

काही कारणे नबहार, उत्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजथिाि व हररयाणा येरे 

केल्ा गेलेल्ा सवगेक्षणांतूि१५ समोर आली. हे सवगेक्षण भारतातील व 

अमेररकेतील नवद्यापीठांचे प्राध्यापक व संशोधक अशा सात जणांच्ा 

समूहािे नमळूि केले. आपल्ा निष्कषाांिा त्ांिी काही शोधगं्ररांच्ा 

९. पुस्तक | डेव्हिड वॉल्नर-टाउस २०१३, ‘ि ओररशजन ऑफ प्फशसज’, ई.सदी.डब्लू. प्रेस, ऑंटाररओ, कॅनडा। एकूण पृष्संख्ा : २००

१०. पुस्तक | जदीन लॉग्सडन २०१०, ‘िोलदी शशट : मॅनेशजगं मॅन्युअर टु सेहि मॅनकाइंड’, चेल्दी ग्रदीन पस्लिशशगं, हिाइट ररहिर जंक्शन, हेिरमॉन, संयुक् राज् अमेररका। एकूण पृष्संख्ा : २०४

११. अिवाल | युतनसेफ आणण एफ.ए.ओ. २०१३, ‘वॉटर इन इंप्डया : शसच्ुएशन ॲण्ड प्रॉस्पेक््टस’, संयुक् राट्ि संघ, नवदी हिल्दी। पृष् : २० 

१२. अिवाल | अनाम २०१३, ‘इहिॉल्युशन स्टडदी ऑन टोटल सॅतनटेशन कॅम्ेन’, काय्वरिम मूल्यांकन संथिा, योजना आयोग, नवदी हिल्दी। एकूण पृष्संख्ा : १८६

१३. अिवाल | इंहिरा खुराना व रोतमत सेन (संपािक) २००८, ‘प्फशलगं ि पल्:अ स्टडदी ऑफ ि टोटल सॅतनटेशन कॅम्ेन इन फाइहि से्टट्टस’, वॉटर एड इंप्डया, हिल्दी। एकूण पृष्संख्ा: १००

१४. अिवाल | सुरेश िािू एस.हिदी. २०१०, ‘से्टप िाय से्टप : ॲचचव्हिगं ससे्टनेिल सॅतनटेशन’, अघ््वम्ट , िंगळुरु। एकूण पृष्संख्ा : ६३ 

१५. शोधतनिंध | डायेन कॉफती आणण अन्य २०१४, ‘ररव्हिल्ड प्प्रफरंस फॉर ओपन डेप्फकेशन’, ‘इकॉनॉतमक ॲण्ड पॉशलप्टकल वदीकलदी’, समदीक्षा ट्स्ट, मुंिई। खंड : ४९, अंक : ३८। पृष्: ४३-५५
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९ जूि २०११च्ा अंकामध्ये वाचायला नमळाले. लेख अजूिही त्ा 

वेबसाईटवर वाचता येईल. लेखाचे शीषथाक आहे, ‘टाईम टू ॲक्ॉलेज 

द डटवी टरुर नबहाईंड कम्ुनिटी लेड सॅनिटेशि’. लेचखका एचलझाबेर 

‘चलज’ चॅटजवी त्ा कालावधीत ऑक्फडथा नवद्यापीठात शोधछारिा 

होत्ा. युनिसेफिे ज्ा चार जणांच्ा ग्रुपला किाथाटकच्ा गावांमधील 

स्वच्छता योजिांच्ा मूल्ांकिासाठी पाठवले होते, त्ांपैकी त्ा एक 

होत्ा. तेरे त्ांिी जे बनघतले, त्ात बरेच काही आक्षेपाहथा होते. इतर 

काही सामाचजक कायथाकतगे पण अिेक भयावह नकस्े ऐकवतात. 

घृणेचा स्वभावधमथा व नतचा इनतहास यांबद्दलची मानहती 

काही पुस्तकांमधूि१९,२० व काही वैजानिक शोधपरिांमधूि२१,२२,२३ 

गोळा केली आहे. यात प्रामुख्ािे पॉल रोचजि व वॅलरी कनटथास 

यांचे चलखाण आहे. मागील काही वषाांमध्ये संशोधकांिी यानवषयी 

बरीच मानहती नमळवली. जसे ‘नफलर’ या पुस्तकात ‘सद्यःव्थितीत 

भारतात स्वच्छतेनवषयी होणारे संवाद’ यावर नवल्म कुनपन्स यांचा 

एक रंजक लेख आहे. त्ाचे शीषथाक आहे ‘द इंनडयि सब्जेक् ऑफ 

कॉलोनियल हायचजि’. परंतु, सवथासाधारण संवादांमध्ये घृणेचे नवषय 

हे जवळजवळ िसतातच. म्हणूिच स्वच्छतेनवषयी होणारे संवाद 

निव्वळ उपदेशात्मक असतात आचण त्ात देखील नकळस वाटू 

शकणाऱया शब्दांचा रेट उच्चार िसतो. नकळसवाणे नवषय मोकळयािे 

फारच कमी बोलले जातात. संशोधकांची या नवषयावरील लेखिाची 

भाषादेखील रेट िसूि रोडी व्क्ष्ट व सवथासामान्ांिा कळणास 

अवघड असते. नवजािनवश्ात बोलतािा नवजािाची भाषा तर इतर 

नठकाणी बोलतािा साधी भाषा वापरणारे वैजानिक व संशोधक 

कमीच असतात. घृणेच्ा नवषयांवर साधारणतः इंग्रजी वा इतर 

युरोपीय भाषांमध्येच चलनहलेले असते. भारतीय भाषांमध्ये असे 

उल्ेख कमीच आढळतात.

स्वरूपात प्रकाचशत केले आहे. ‘निमथाल भारत अचभयािां’तगथात 

बांधलेल्ा शौचालयांमुळे सारीचे रोग संपले का? भारत, अमेररका 

व इंगं्ड यांमधील १४ वैजानिकांच्ा एका समूहािे २०१०-२०१३ 

या कालखंडात ओनडसामध्ये एक सखोल अभ्ास१६ केला. त्ांच्ा 

शोधाचे पररणामच सांगतात की, निव्वळ ‘शौचालये बांधणे’ हा 

उपाय िाही. केन्द्रीय मंरिालयाच्ा जिगणिेतील आकडांचे खोटेपण 

बाहेर आल्ावर कोलकात्ाचे दैनिक ‘द टेचलग्राफ’ यािे १८ एनप्रल 

२०१२ रोजी एक बातमी छापली होती. बातमीचे शीषथाक होते, 

‘टॉयलेट सॅ्म लीप्स आऊट ऑफ द क्ॉसेट’. बातमीदाराचे िाव 

होते बसंत कुमार महंती. वतथामािपरिाच्ा वेबसाईटवर अजूिही 

ती बातमी वाचता येईल. ओनडसात काम करणारी संथिा ‘ग्राम 

नवकास’१७ चे संचालक, ज्ो मनडयर, अनतशय सहजतेिे भेटणारी 

व्क्ती आहे. ‘कम्ुनिटी लेड टोटल सॅनिटेशि’ची मानहती सी.एल.

टी.एस.फाऊंडेशिचे अध्यक्ष कमल कार१८ यांच्ाकडूि नमळाली. 

त्ांच्ा संथिेच्ा वेबसाईटवर यावरील नवपुल सानहत् आढळते. 

लंडि येरील ‘इव्न्स्टट्ूट ऑफ डेव्लपमेटि स्टडीज’चे रॉबटथा चेंबसथा 

हे ‘आंतरराष्टट् ीय नवकास संथिे’मध्ये सी.एल.टी.एस.पद्धतीनवषयीचे 

सुनवख्ात अचधवक्ता आहेत. ८३ वषाांचे रॉबटथा यांच्ाशी संपकथा  

करणाबाबतची मानहती इंटरिेटवर सहज उपलब्ध आहे. सी.एल.

टी.एस.पद्धतीिे काम करतािाच्ा बळजबरीबंद्दल खूपच कमी 

चलनहले गेले आहे. स्वच्छतेच्ा प्रसाराच्ा व प्रचाराच्ा वचथास्वापुढे 

सी.एल.टी.एस.कडे दलुथाक्ष होते. अिेक सामाचजक कायथाकत्ाांिा 

वाटते की, चांगल्ा कामाला िावे ठेवायला िको. परंतु, सी.एल.

टी.एस. ही िवीि पद्धत आहे व नतच्ा चांगल्ा-वाईटाबाबत 

बोलणे आवश्यक आहे. किाथाटकातील गावांमध्ये या पद्धतीचे होणारे 

दषु्पररणाम लंडिच्ा वतथामािपरिाच्ा, ‘द गानडथायि’च्ा वेबसाईटवर 
१६. शोधतनिंध | टॉमस क्ासेन आणण अन्य २०१४, ‘इफेस्क्हिनेस ऑफ अ रूरल सॅतनटेशन प्रोग्राम ऑन डायररया, सॉइल-ट्ांसतमटेड िेलतमथं इने्क्शन ॲण्ड चाइल्ड मालन्यूप्ट्शन इन 

ओप्डसा’, ‘ि लांसेट ग्ोिल िेल्थ’, लंडन, युनायटेड प्कंगडम। खंड : २, अंक : ११, पृष् : इ६४५-इ६५३

१७. पत्ा | ग्राम तवकास, मोिूिा, िेरिामपुर, ओप्डसा ७६०००२। वेिसाईट : http://gramvikas.org, फोन : ०६८०-२२६१८६६

१८. पत्ा | सदी.एल.टदी.एस. फाउंडेशन, सदी.िदी. ८८, सॉल् लेक शसटदी, कोलकाता ७०००६४। फोन : ०३३-४०६५११६८, ईमेल : cltsfoundation@gmail.com 

१९. पुस्तक | तवनफ्तीड मॅतनगंाउस २००३, ‘प्ड्सगस्ट: धथअरी ॲण्ड हिस्टरी ऑफ अ स््टाँग सेंसेशन’, से्टट युतनहिशस्वटदी ऑफ न्यूयॉक्व  प्रेस, एल्बनदी, संयुक् राज् अमेररका। एकूण पृष्संख्ा: ४७१

२०. अध्ाय | पॉल रोशजन आणण अन्य २००८, ‘प्ड्सगस्ट’, जेम्स लुइस आणण अन्य (संपािक), ‘िँडिुक ऑफ इमोशन्स’, घगलफड्व प्रेस, न्यूयॉक्व , संयुक् राज् अमेररका। पृष् : ७५७-७७६

२१. शोधतनिंध | वॅलरी कप्ट्वस व ॲडम िदीरन २००१, ‘डट्व, प्ड्सगस्ट ॲण्ड प्डशसज : इज िायशजन इन अवर जदीन्स’, ‘पस्पवेस्क्व्हस इन िायलॉजदी ॲण्ड मेप्डशसन’, जॉन्स िॉप््कन्स युतनहिशस्वटदी 
प्रेस, िास्ल्मोर, मॅररलँड, संयुक् राज् अमेररका। खंड : ४४, अंक : १, पृष् : १७-२१

२२. शोधतनिंध | वॅलरी कप्ट्वस आणण अन्य २००४, ‘एव्हिडंस िॅट प्ड्सगस्ट इहिॉल्व्ड टू प्रोटेक् फ्ॉम ररस् ऑफ प्डशसज’, ‘प्रोशसप्डगं्स : िायलॉशजकल सायन्सेस’, ि रॉयल सोसायटदी, लंडन। 
खंड : २७१, पुरवणदी : ४, ७ मे। पृष् : एस१३१-एस१३३

२३. शोधतनिंध | टे्वर आय. केस आणण अन्य २००६, ‘माय िेिदी डजंट स्ेल ॲज िॅड ॲज युवस्व: ि प्ाम्पस्टशसटदी ऑफ प्ड्सगस्ट’, ‘इहिोल्यूशन ॲण्ड ह्यमुन तििेतवयर’, प्फलाडेस्फिया, संयुक् 
राज् अमेररका। खंड : २७, पृष् : ३५७-३६५

१९१



स्वच्छता मंददरातील  
वेदीवरील बळी

नदल्ी उच्च न्ायालयात काही सामाचजक 

संथिांिी २००७ साली एक जिनहत 

याचचका दाखल केली होती. सफाई 

कामगारांिा त्ांचे अचधकार नमळावेत 

आचण त्ांच्ा सुरक्षेची योग्य व्वथिा 

असावी, यासाठी ही याचचका होती. 

त्ावेळी सुरू झालेला खटला आजवर, 

या पुस्तकाच्ा प्रकाशिापयांत, सुरूच आहे. याबद्दलच्ा नियमांत 

सुधारणा सुचवणासाठी न्ायालयािे एक सनमती बिवली आहे. 

या खटल्ात सफाई कामगारांची बाजू न्ायालयापुढे मांडणासाठी 

‘ह्ुमि राईट्स लॉ िेटवकथा ’ मदत करते. नदल्ीत या अचभयािाचे 

संचालि हेमलता कंसोनटया करत आहेत व त्ांिी या नवषयावर एक 

पुव्स्तका२४ देखील छापली आहे.

गटारात उतरूि ते स्वच्छ करणाऱया सफाई कामगारांबद्दल फार 

कमी चलनहले गेले आहे. त्ांच्ासोबत काम करणाऱया नदल्ीतील 

एका संथिेिे सफाई कामगारांच्ा आरोग्यावरचा एक नवस्तृत 

अहवाल२५ २००६ मध्ये तयार केला होता. यात प्रामुख्ािे डॉ.आचशष 

नमत्ल यांचा सहभाग होता. नहन्ीत व इंग्रजीत छापला गेलेला हा 

अहवाल तयार करणापूववी संथिेिे व चचनकत्सकांिी एक सवगेक्षण केले 

होते. त्ा अहवालाच्ा छापील प्रती नमळणेदेखील अवघड आहे. 

गटार स्वच्छ करणाच्ा भयावह पद्धतीवरील एवढे गंभीर व सखोल 

अभ्ास कमीच आढळतात. डॉ.आचशष यांिी २०१४ मध्ये काही 

अन् संथिांच्ा मदतीिे गटारात उतरणाऱया कामगारांच्ा आरोग्याचा 

पुन्ा अभ्ास केला. याचा इंग्रजी अहवाल२६ ‘पॅ्रव्क्स’ िामक 

संथिेच्ा वेबसाईटवर आहे. चेन्नईच्ा ‘द नहन्’ू दैनिकाच्ा परिकार 

नवद्या वं्कट यानवषयी निरंतर लेखि करत आल्ा आहेत. त्ांचे 

लेख दैनिकाच्ा वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. त्ांच्ा चलखाणाच्ा 

आधारावर मद्रास हायकोटाथात या अन्ायानवरुद्धचा एक खटलादेखील 

चालला होता. ‘सफाई कामगार आंदोलिा’शी जोडलेले कायथाकतगे 

अिेक राज्ांत व शहरांत आहेत. त्ांचे संचालि नदल्ीहूि बेजवाडा 

नवलसि२७ करतात. किाथाटकातील मैला वाहूि िेणाऱया एका जातीत 

जन्लेल्ा नवलसि यांिी स्वतःच्ा व्रेला इतरांच्ा व्रेशी जोडले 

आहे आचण एक प्रदीघथा न्ायालयीि लढादेखील नदला आहे. त्ांची 

साधिा आचण त्ांचे अनवरत प्रयत्न यांपासूि प्रेरणा घेऊि काही अन् 

लोकदेखील सफाई कामगारांच्ा मुक्तीसाठी काम करू लागले आहेत. 

नवलसि यांिा शतवार िमि.

मैला वाहूि िेणाऱया जातीचं्ा वेदिादायक पररव्थितीवंर चलनहली 

गेलेली तीि पुस्तके२८,२९,३० देशभरातील नवनवध नठकाणच्ा 

२४. पुस्स्तका | सररता भोई (संपािक) २०११, ‘प्डघनिटदी ॲण्ड राइट्टस ऑफ ि शसवरेज ॲण्ड अलाइड वक्व स्व’, ह्यमुन राइट्टस लॉ नेटवक्व , नवदी हिल्दी। एकूण पृष्संख्ा: १०३ पत्ा | ९९०८, 
आिता ठाकुर िास, सराय रोहिल्ा रेल्े से्टशनजवळ, हिल्दी ११००८५। फोन : ९२७८०३८८०६, ईमेल : leds.jaipur@gmail.com

२५. सववेक्षण अिवाल | आशशष तमत्ल व प्रांजल ज्ोतत गोस्वामदी २००६, ‘हिल्दी में सदीवेज मजिरूों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कती स्थितत’, सेंटर फॉर एज्ुकेशन ॲण्ड कम्ुतनकेशन, नवदी हिल्दी। 
एकूण पृष्संख्ा : ४८

२६. सववेक्षण अिवाल | प्रॅक्सिस इन्स्टिट्ूट फॉर पाप्ट्वशसपेटरी प्रॅस्क्सेस २०१४, ‘डाउन ि डे्न’, प्रॅक्सिस, नवदी हिल्दी। एकूण पृष्संख्ा : ५८

२७. पत्ा | ३६/१३ ईस्ट पटेल नगर, खालचा मजला, नवदी हिल्दी ११०००८ । फोन : ०११-२५८६३१६६, ईमेल : skandolan@gmail.com, 
वेिसाइट : www.safaikarmachariandolan.org

२८. पुस्तक | मारी मासवेल ठेकेकारा २००३, ‘एंडलेस प्फल्थ : ि सागा ऑफ ि भंगदीज’, िुसि फॉर चेंज, िंगळुरु। एकूण पृष्संख्ा : ११०

२९. पुस्तक | गदीता रामास्वामदी २००५, ‘इंप्डया म्पस्टपं्कंग : मॅन्युअल सॅ्हिेंजस्व इन आंध्रप्रिेश ॲण्ड िेअर वक्व ’, नवयान पस्लिशशगं, नवदी हिल्दी। एकूण पृष्संख्ा : १०८

३०. पुस्तक | भाषा शसिं २०१२, ‘अदृश् भारत : मैला ढोने के िजिजाते यथाथ्व से मुठभेड़’, पेप्ग्ग्न िुसि, नवदी हिल्दी। एकूण पृष्संख्ा : २११
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पद्धतीनंवषयी मानहती देतात. यांपैकी दोि पुस्तके इंग्रजी भाषेत, तर 

नतसरे नहन्ी भाषेत चलनहलेले आहे. नतन्ी पुस्तके देशभरातील नवनवध 

संशोधिांचा व अिेक संदभाांचा नवस्तृत अहवालच आहेत.

केन्द्राच्ा ‘सामाचजक न्ाय मंरिालया’िे सांनगतलेले आकडे २२ 

सप्ेंबर २००६च्ा ‘फं्टलाईि’ दैनिकात छापलेल्ा ॲिी झैदी यांच्ा 

लेखामध्ये सापडले. लेखाचे शीषथाक आहे, ‘इंनडयाज शेम’. ‘सामाचजक 

न्ाय व सशक्तीकरण’ या थिायी सनमतीचा, फेब्रुवारी २०१३ला प्रचसद्ध 

झालेला बत्ीसावा अहवाल संसदेच्ा वेबसाईटवरूि घेतला आहे.

मैला वाहूि िेणाऱया जातीबंद्दल तपशीलवार चलनहणाऱयांमध्ये 

समाजशास्त्रज श्यामलाल यांचे िाव येते. त्ांचा जन् अश्याच एका 

जातीतील होता. ते जोधपूरच्ा ‘जय िारायण व्ास नवद्यापीठा’चे 

उपकुलगुरु होते. त्ांिी या जातीचंा निरंतर अभ्ास केला आहे आचण 

अिेक पुस्तके३१ देखील चलनहली आहेत. मैला वाहूि िेणाऱया लोकांमध्ये 

नफरूि मुं बई येरील दोि सामाचजक कायथाकत्ाांिी १९९० च्ा दशकात 

एक सवगेक्षण केले. त्ा आधारावर १९९६ मध्ये त्ांिी मराठी व नहन्ी३२ 

भाषांत एक संवेदिशील पुस्तक प्रकाचशत केले. ते पुस्तक आता उपलब्ध 

िाही. त्ाच्ा प्ररम आवृत्ीची संपूणथा नवकी झाली, तर नद्तीय आवृत्ी 

निघालीच िाही. पुस्तकाचे लेखक व सामाचजक कायथाकतगे मुहम्द खडस 

यांच्ाजवळ देखील मराठी आवृत्ीची प्रत होती; परंतु नहन्ीची िाही. 

खडस यांच्ाशी फोिवर संपकथा  केला जाऊ शकतो. त्ांचा मुं बईचा िंबर 

आहे ०२२-२४०५०९८०. ‘राधाकृष्ण प्रकाशिा’िे आपल्ा गोदामामधूि 

या पुस्तकाची एक प्रत शोधूि नदली, त्ाबद्दल त्ांचे आभार.

समाजशास्त्रात डॉक्रेट करत असतािा इनतहासकार नवजय प्रसाद 

यांिी नदल्ीच्ा वाल्ीकी व पंजाबच्ा चूडा या जातीतंील लोकांबरोबर 

१९९० च्ा दशकात बराच काळ व्तीत केला होता. लेखागारातूि 

व ऐनतहाचसक अचभलेखांमधूि नवनवध संदभथा गोळा केले होते. या 

संशोधिावर आधाररत छापली गेलेली एका अनद्तीय पुस्तकाची३३ 

एकमारि आवृत्ी पूणथा नवकली गेली आहे. या पुस्तकाची प्रत आता 

फक्त गं्ररालयांमध्येच नमळते. नवजय प्रसाद आता अमेररकेत इनतहास, 

राज्शास्त्र व समाजशास्त्र यांचे प्राध्यापक आहेत.

भारतातील दषु्काळी पररव्थिती अचधक कष्टदायी होणासाठी कारण 

ठरलेल्ा इंगं्डच्ा तत्कालीि साम्राज्वादी सरकारच्ा आचरथाक िीतीचंे 

नवस्तृत वणथाि सुनवख्ात अमेररकी इनतहासकार माईक डेव्व्स यांच्ा 

पुस्तकातूि३४ घेतले आहे. साम्राज्वाद व पुं जीवाद यांिी नमळूि प्राचीि व 

समृद्ध देशांिा कसे दररद्री बिवले याबद्दल देखील माईक डेव्व्स अनतशय 

बारकाईिे व अतं्त प्रामाचणकपणे मांडतात.

अठराव्ा शतकात ईस्ट इंनडया कंपिीच्ा माध्यमातूि भारतात 

आपली पावले घट् रोवताक्षणीच इंग्रज शासकांिी भारताला समजूि 

घेणाचे प्रयत्न सुरू केले होते. पुढे जाऊि त्ांच्ा या आकलिातूि 

भारताला एक आकार नमळाला आचण भारतीयांच्ा स्वतःबद्दलच्ा 

समजुतीवंरही त्ाचा प्रभाव पडला. अमेररकी मािवशास्त्रज बरिाडथा 

कोह्न यांिी १९५०च्ा व १९६०च्ा दशकात यावर प्रभावी समीक्षा 

केली. बरिाडथा यांची ख्ाती इनतहासकार म्हणूि अचधक आहे. स्वतःच्ा 

संशोधिाच्ा आधारावर त्ांिी अिेक शोधगं्रर चलनहले आहेत. त्ांची 

संकलिे तीि नवनवध पुस्तकांच्ा स्वरूपात छापली गेली. प्रस्तुत 

चलखाणात त्ांपैकी दोि पुस्तकांची३५,३६ बरीच मदत 
३१. पुस्तक | श्ामलाल १९९९, ‘ि चेंशजगं भंगदीज ऑफ इंप्डया : अ स्टडदी ऑफ कास्ट असोशसएशन’, सिलाइम पस्लिकेशन्स, जयपुर। एकूण पृष्संख्ा : २०७

३२. पुस्तक | अरुण ठाकुर व मोिम्मि खडस १९९६, ‘नरक सफाई : भंघगयों कती ििु्वशा का इततिास’, राधाकृष् प्रकाशन, नवदी हिल्दी। एकूण पृष्संख्ा : १५५

३३. पुस्तक | तवजय प्रसाि २०००, ‘अनटचेिल फ्तीडम : अ सोशल हिस््टदी ऑफ अ िशलत कम्ुतनटदी’, ऑसिफड्व युतनहिशस्वटदी प्रेस, नवदी हिल्दी। एकूण पृष्संख्ा : १७६

३४. पुस्तक | माईक डेव्हिस २००१, ‘लेट व्हिक्ोररअन िॉलोकास्ट्टस : एल तननो फेतमन्स ॲण्ड ि मेप्कंग ऑफ ि थड्व वल्ड्व’, वरसो प्रकाशन, लंडन। एकूण पृष्संख्ा : ४६४

३५. पुस्तक | िरनाड्व कोह्न १९८७, ‘ॲन अँथ्ोपोलॉशजस्ट अमंग हिस्टॉररयन्स ॲण्ड अिर एसेज’, ऑसिफड्व युतनहिशस्वटदी प्रेस, नवदी हिल्दी। एकूण पृष्संख्ा : ६८२

३६. पुस्तक | िरनाड्व कोह्न १९९६, ‘कॉलोतनयशलजम ॲण्ड इट्टस फॉम्स्व ऑफ नॉलेज’, प्प्रसं्टन युतनहिशस्वटदी प्रेस, न्यु जसवी, संयुक् राज् अमेररका। एकूण पृष्संख्ा : १८९
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झाली. इंग्रज राजवटीचा केवळ भारताच्ा इनतहासावर िवे्, 

तर जिमािसावर जो प्रभाव पडला, तो समजूि घेणात या दोि 

पुस्तकांचे अमूल् योगदाि आहे. जाती व्वथिा कशी बदलत गेली, 

तेही या पुस्तकांतूि कळते. बरिाडथा कोह्नचे चशष्, इनतहासकार 

निकोलस डक्था यांिी जाती समजूि घेणासाठी झालेल्ा निरनिराळया 

प्रयत्नांचे अध्ययि केले. ‘कास्ट्स ऑफ माइण्ड’३७ या त्ांच्ा पुस्तकात 

जातीबंद्दलचे आधुनिक समज कसे घडत गेले याचे सुरेख वणथाि 

आढळते. जाती समजूि घेणाऱया आचण त्ाबद्दल चलखाण करणाऱया 

अिेक लोकांच्ा कामाची मानमथाक टीकाही त्ात केली आहे. २०१३ 

मध्ये निकोलस यांची ‘युनिव्चसथाटी ऑफ कॅचलफोनिथाया इि बकथा ले’ 

येरे कुलगुरु म्हणूि नियुक्ती झाली. इनतहासकार सुनमत गुहा यांचे 

२०१३ मधील एक पुस्तक३८ जातीचं्ा संकल्पिा व त्ांचे बदलते 

स्वरूप याबद्दल उत्म मानहती पुरनवते. ते अमेररकेतील ‘युनिव्चसथाटी 

ऑफ टेक्ास इि ऑचस्टि’ येरे प्राध्यापक आहेत. दोन्ी पुस्तकांच्ा 

भारतीय आवृत्ी नदल्ीतील ‘परमिटि लॅिक प्रकाशिा’िे प्रकाचशत 

केल्ा आहेत. एका स्वावलंबी शेतकरी समाजाचे शूद्र जातीत रूपांतर 

होणानवषयीचे अतं्त प्रामाचणक संशोधि इनतहासकार रामिारायण 

चसंह रावत यांिी केले आहे. इतर बलाढ् जाती व इंग्रज सरकार 

यांच्ा यामागील भूनमकेबद्दलचे त्ांचे पुस्तक३९ वाचिीय आहे.

संसृ्त सानहत् समजूि घेणासाठी नबहारमधील गया येरील 

रवीन्द्र कुमार पाठक यांची मदत झाली, त्ांचे आभार. ते मगध 

नवद्यापीठात पालीभाषा व संसृ्तभाषा चशकवतात. त्ांिी पुराणांचे 

व आगमशास्त्राचे अध्ययिदेखील केले आहे. अिेक भारतीय 

व नवदेशी शास्त्रजांबरोबर त्ांिी काम केले आहे. रवीन्द्र यांिा 

लोककला व ग्रामीणसमाज यांबद्दल चांगली जाण आहे. दरूध्िी क. 

९४३१४७६५६२ वर त्ांच्ाशी संपकथा  साधता येईल.

शरीरापासून नदीचे अंतर
‘द ग्रेट चसं्टक’वरील मानहतीचे नकत्ेक 

स्ोत४० सहज उपलब्ध आहे. प्रस्तुत 

पुस्तकात त्ांपैकी काही पुस्तकांची४१ 

व काही शोधगं्ररांची मदत घेतली 

आहे. इंगं्ड येरील परिकार रोज 

जॉजथा यांच्ा एका पुस्तकातूि४२ व 

एका अन् पुस्तकातील प्रकरणातूि४३ 

नमळालेली मानहती व संदभथा उपयोगात 

आले. जगभरातील अिेक प्रचसद्ध दैनिकांत आचण माचसकांत लेखि 

करणाऱया रोज जॉजथा यांची भाषा अतं्त सोपी व आस्वादक आहे.

अमेररकी सैन्ामध्ये कॅप्ि रानहलेल्ा जॉि ग्रेगरी बकथा  यांिी 

जगभरातील मलनवषयक मानहतीचा एक नवशाल संग्रह केला होता. 

१२५ वषाांिंतरही त्ांचे पुस्तक४४ वाचकांमध्ये चचगेत आहे. हे पुस्तक 

इंटरिेटवर सहजपणे नमळते.

जॉि शॅ्डवायलर हे अमेररकेतील एररझोिा राज्ाच्ा ‘वॉटर 

असोचसएशि’चे अचधकृत इनतहासकार आहेत. शौचालये, गटारे व 

मलनिस्ारण प्रनकया संयंरिे यांबद्दलची मानहती आचण दस्तावेज त्ांिी 

जगभरातूि गोळा केले आहेत. यांतील बरीच मानहती एका साध्या, 

पण आकषथाक वेबसाईटवर४५ टाकली आहे. ती कुणीही वाचू शकतात. 

हे चलखाण सोपे व रंजक आहे. मानहतीचे सगळे संदभथाही तेरेच 

वाचायला नमळतात. या वेबसाईटवर असे अिेक बहुमूल् दस्तावेज 

मोफत उपलब्ध आहेत; ज्ांच्ासाठी अन् नठकाणी बरेच मूल् द्यावे 

लागू शकते.

युरोपच्ा महालांतील व समाजातील गचलच्छपणा यांवर जमथाि 
३७. पुस्तक | तनकोलस डसि्व २००१, ‘कास्ट्टस ऑफ माइंड’, प्प्रसं्टन युतनहिशस्वटदी प्रेस, न्यु जसवी, संयुक् राज् अमेररका। एकूण पृष्संख्ा : ३७२

३८. पुस्तक | सुतमत गुिा २०१३, ‘तियाँड कास्ट : आयडेंप्टटदी ॲण्ड पॉवर इन साउथ एशशया, पास्ट ॲण्ड प्रेझेंट’, तब्ल प्रकाशन, लेइडन, ि नेिरलॅण्ड्ट स | एकूण पृष्संख्ा : २३६

३९. पुस्तक | रामनारायण शसिं रावत २०१२, ‘ररकस्न्सडररगं अनटचेतिशलटदी : चमार ॲण्ड िशलत हिस्टरी इन नॉथ्व इंप्डया’, इंप्डयाना युतनहिशस्वटदी प्रेस, लिूतमगंटन, इंप्डयाना, संयुक् राज् 
अमेररका। एकूण पृष्संख्ा : २७२ 

४०. वेिसाईट | www.choleraandthethames.co.uk

४१. अध्ाय | डेव्हिड एस. िान्वस २००५, ‘कग्फ्न्नगं सेंसरी रिायशसस इन ि ग्रेट म्पस्टसंि ऑफ लंडन ॲण्ड पॅररस’, पृष्: १०३-१२९, पुस्तक: ‘प्फल्थ: डट्व, प्ड्सगस्ट, ॲण्ड मॉडन्व लाइफ’, तवल्यम 
कोिेन व रायन जॉन्सन (संपािक), युतनहिशस्वटदी ऑफ तमनेसोटा प्रेस, तमन्नेपोशलस, संयुक् राज् अमेररका। एकूण पृष्संख्ा : ३१७

४२. पुस्तक | रोज जॉज्व २००८, ‘ि तिग नेसेशसटदी’, पोटटोिेलो िुसि, लंडन। एकूण पृष्संख्ा : ३२६

४३. अध्ाय | रोज जॉज्व २०११, ‘ि लिू गल्व : डट्व इन ि शसटदी’, पृष्: १३३-१६७, पुस्तक: ‘डट्व : ि प्फल्थदी ररॲशलटदी ऑफ एहिरीडे लाइफ’, प्रोफाइल िुसि, लंडन

४४. पुस्तक | जॉन ग्रेगरी िक्व  १८९१, ‘सॅ्टोलॉशजक राइट्टस ऑफ ऑल नेशन्स’, माप्ट्वनो पस्लिशशगं, मॅनफितील्ड सेंटर, कनेक्दीकट, संयुक् राज् अमेररका। एकूण पृष्संख्ा : ४९६

४५. वेिसाईट | www.sewerhistory.org
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४६. पुस्तक | जॅमदी िेतनप्डसिन २००७, ‘ि कल्चर ऑफ फ्लशशगं : अ सोशल ॲण्ड लदीगल हिस्टरी ऑफ सदीवेज’, युतनहिशस्वटदी ऑफ तब्प्टश कोलंतिया प्रेस, हॅिनू्हिर, कॅनडा। एकूण 
पृष्संख्ा : ४०४

४७. शोधतनिंध | तवल्यम अँड्दीन २००३, ‘ि इहिोल्युशन ऑफ वॉटर पोल्युशन कंट्ोल इन ि युनायटेड से्टट्टस’, ‘सॅ्टनफोड्व एन्वायरन्ेनल लॉ जन्वल’, लदीलँड सॅ्टनफोड्व ज्ुतनयर युतनहिशस्वटदी, 
मॅसेच्ुसेट्टस, संयुक् राज् अमेररका। खंड : २२, पृष् : १४५-२९४

४८. पुस्तक | डॅतनयल श्नायडर २०११, ‘िायतब्ड नेचर : सदीवेज ट्दीटमेंट ॲण्ड ि कॉन्ाप्डक्शन्स ऑफ ि इंडम्पस््टयल इकोशसम्पस्टम’, मॅसेच्ुसेट्टस इन्स्टिट्ूट ऑफ टेक्ॉलॉजदी प्रेस, कें तब्ज, 
मॅसेच्ुसेट्टस, संयुक् राज् अमेररका। एकूण पृष्संख्ा : ३३८

४९. शोधतनिंध | अवधेंद्र शरण २०११, ‘फ्ॉम सोस्व टू शसकं : ऑप्फशशयल ॲण्ड इंप्रूव्हड वॉटर इन िेल्दी, १८६८-१९५६’, ‘ि इंप्डयन इकोनॉतमक ॲण्ड सोशल हिस्टरी ररवह्यू’, सेज पस्लिकेशन्स, 
हिल्दी। खंड : ४८, अंक : ३, पृष् : ४२५-४६२

५०. पुस्तक | अवधेंद्र शरण २०१४, ‘इन ि शसटदी, आउट ऑफ प्ेस : न्यूसन्स, पोल्युशन, ॲण्ड ड्ट वेशलगं इन िेल्दी १८५०-२०००’, ऑसिफड्व युतनहिशस्वटदी प्रेस, नवदी हिल्दी। 
एकूण पृष्संख्ा : २८८

समाजशास्त्रज िॉबथाटथा एचलयास यांिी नवस्तृत चलखाण केले आहे. 

१९३९ मध्ये छापलेले ‘द चसव्व्लायचजंग प्रोसेस‘ हे त्ांचे पुस्तक 

खूप चचचथाले गेले. गटार व्वथिेच्ा इनतहासाबद्दलची मानहती अिेक 

नठकाणांहूि घेतली आहे. यांत दोि स्ोत नवशेष आहेत. कॅिडा येरील 

कायद्याचे प्राध्यापक जॅमी बेनिनडक्ि यांिी एक गं्रर४६ तयार केला 

होता. त्ा गं्ररात कॅिडा, अमेररका व इंगं्ड येरील गटार व्वथिेचा 

अचधकृत इनतहास आहे. त्ात अिेक उदाहरणे िमूद आहेत आचण 

गटार व्वथिांबद्दलच्ा कायद्यांचे तपशीलही अतं्त बारकाईिे नदले 

आहेत. यानवषयी नवशेष आथिा असणाऱयांसाठी हे पुस्तक अमूल् 

आहे. नवशेषकरूि धोरणे ठरवणाऱयांसाठी आचण त्ांचे नवश्ेषण 

करणाऱयांसाठी. परंतु, सामान् वाचकासाठी हे अवघड आहे. कारण 

इतक्ा खोल डुबक्ा मारतािा बुडणाचे भय तर असतेच! दसुरा 

स्ोत नवल्म अँडट्ीि या अमेररकी नवधी प्राध्यापकािे चलनहलेला शुद्ध 

शैक्षचणक असा शोधगं्रर४७ आहे. वॉचशंगटिच्ा गटारांची मानहती 

सोपाि जोशी यांच्ा एका लेखातूि घेतली आहे. हा लेख ‘द 

वॉचशंगटि पोस्ट’ या दैनिकात २६ सप्ेंबर २००८ रोजी छापूि आला 

होता. त्ाचे शीषथाक होते ‘अ मँडेटरी सीवेज पॅ्ि इि सचथा ऑफ 

फेडरल फंनडंग’. हा लेख त्ा दैनिकाच्ा वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 

इटलीमधील नमलाि आचण बेव्लजयममधील ब्रसेलस या शहरांमधील 

गटार व्वथिेची मानहती रोज जॉजथाचे पुस्तक ‘द नबग िेसेचसटी’ 

याच्ा सहाव्ा पािावरूि घेतली आहे. कालथा माक्थाचे नवधाि त्ांच्ा 

‘कॅनपटल’ या पुस्तकाच्ा नतसऱया खंडातील पनहल्ा नवभागाच्ा 

पाचव्ा प्रकरणाच्ा चौथ्ा भागातील काही अंशाचा अिुवाद 

आहे. टेड रूजवेल्टचे नवधाि नवल्म अँडट्ीि यांच्ा उपरोव्ल्चखत 

शोधगं्रराच्ा १७४व्ा पािावरूि घेतले आहे. मलनिस्ारण प्रनकया 

संयंरिांची कायथापद्धती कुठूिही सहज कळू शकते. परंतु, ही सगळी 

मानहती रूक्ष पुस्तकी भाषेत असते. ही समजूि घेणात मुं बईतील 

रसायिशास्त्रज जॉि मंगलािी यांची मदत झाली. ‘इंनडयि इव्न्स्टट्ूट 

ऑफ टेक्ॉलॉजी’ येरे ते चशकवतात. ‘स्ज’च्ा वापरावर होणाऱया 

वादांवर रोज जॉजथा यांिी आपल्ा पुस्तकात १६९-१९३ या पािांवर 

सखोल व स्पष्टपणे चलनहले आहे. मलनिस्ारण प्रनकया संयंरिांची 

सखोल जाण असणाऱयांपैकी पाररव्थिनतकी नवजािाचे प्राध्यापक, 

डॅनियल श्नायडर यांचे िाव प्रामुख्ािे येते. ‘हायनब्रड िेचर’४८ या 

त्ांच्ा पुस्तकात या िव्ा नवश्ाचे अगदी जवळूि केलेले अध्ययि 

व चचरिण आहे. एकोचणसाव्ा शतकात नदल्ीत गटारे बिवतािा 

झालेल्ा वादांनवषयीची मानहती इनतहासकार अवधेंद्र शरण यांच्ा 

एका शोधगं्ररातूि४९ नमळाली. अवधेंद्र यांिी जाती व अस्पृश्यता 

यांवर संशोधि केले आहे. या नवषयावरील त्ांचे पुस्तक५० २०१४ 

मध्ये प्रकाचशत झाले आहे. नदल्ीच्ा पयाथावरणाचा मागील १५० 

वषाांचा इनतहास या पुस्तकात सापडतो. नदल्ीतील सी.एस.डी.एस. 

संथिेत ते सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.
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गोदी में खेलती हैं जजसकी 
हजारो नाजलयां

नदल्ी येरील ‘गांधी शांती प्रनतष्ाि’च्ा 

अिुपम नमरि यांिी गावा-शहरांबद्दलच्ा 

आपल्ा संकल्पिा आचण इंद्राचे पुरंदर-रूप 

या दोहोचंा पररचय करूि नदला. पाणी 

व्वथिापिावर ते गेली ३०-४० वषगे काम 

करत होते. या नवषयावर त्ांची दोि पुस्तके, 

तसेच अिेक लेख आहेत. इंद्राच्ा ‘पुरंदर’ या 

रूपावर त्ांिी थिापत्नवषय़ीच्ा माचसकात 

एक लेख५१ चलनहला होता. त्ांच्ा या लेखातूि नदल्ीतील पूववीच्ा 

पाणी व्वथिापिाबद्दल देखील बरीच मानहती नमळाली.

आपली शहरे नकती मैलापाणी निमाथाण करतात, याचा सवथाप्ररम 

अंदाज १९९९ मधील एका सवगेक्षणातूि नमळाला. ‘केन्द्रीय जिस्वास्थ्य 

एवं पयाथावरण अचभयांनरिकी’ या ‘शहरी नवकास मंरिालया’च्ा संथिेिे हे 

सवगेक्षण करवूि घेतले होते. हे करणाची जवाबदारी ‘िॅशिल इव्न्स्टट्ूट 

फॉर अबथाि अफेअसथा’ची होती. ३०१ शहरांचे सवगेक्षण केल्ािंतर, 

अहवाल५२ प्रकाचशत होणास सहा वषगे लागली. जूि २००६ मध्ये 

प्रकाचशत झालेला हा अहवाल शासकीय दस्तावेज असूि आचण संपूणथातः 

तांनरिक असूि देखील अतं्त वाचिीय आहे. या अहवालाच्ा काही 

भागांतील भाषाही रंजक आहे. इंटरिेटवर याच्ा प्रती उपलब्ध आहेत.

भारत सरकारची स्वायत् संशोधि संथिा ‘इनकअर’िे २०११ 

मध्ये शहरातील पायाभूत सुनवधांवर एक अहवाल प्रचसद्ध केला होता. 

शीषथाक होते, ‘ररपोटथा ऑि इंनडयि अबथाि इन्फ्ास्टट्कचर ॲण्ड सव्व्थासेस’. 

गटारांबद्दलची मानहती याच्ा ५१व्ा पािावरूि घेतली आहे. संथिेच्ा 

वेबसाईटवर५३ हा अहवाल उपलब्ध आहे.

नदल्ीच्ा ‘केन्द्रीय प्रदषूण नियंरिण बोडाथा’िे िोव्ेंबर २००५ मध्ये 

मलनिस्ारण प्रनकयेच्ा व्थितीबाबत एक अहवाल५४ प्रकाचशत 

केला होता. नडसेंबर २००९ मध्ये बोडाथािे आणखी एक अहवाल५५ 

छापला. यात पेयजल शुद्धीकरणाबरोबरच मैलापाणी शुद्धीकरणाच्ा 

व्थितीचाही आढावा घेतला होता. देशभरात असलेल्ा मलनिस्ारण 

प्रनकया संयंरिांच्ा कायथाकुशलतेबाबत एक अहवाल५६ बोडाथािे २०१३ 

मध्ये प्रकाचशत केला. यािंतर दोि वषाांिी एक नवस्तृत यादी५७ 

छापली. या यादीत ८१६ संयंरिांचा तपशील समानवष्ट असूि, त्ांपैकी 

५२२ संयंरिेच कायथारत असल्ाचे आढळूि आल्ाचा उल्ेखदेखील 

या अहवालात आहे. या अहवालाच्ा छापील प्रतीसंाठी बोडाथास 

संपकथा  करावा. हे अहवाल बोडाथाच्ा वेबसाईटवरही आहेत, ज्ात 

प्रदषूणाबद्दलची अद्ययावत आकडेवारी सापडते.

सरकारी शोध संथिांची आचण प्रकाशि संथिांची बांचधलकी 

फक्त पुढ्ात आलेल्ा प्रश्नांपुरतीच असते. व्ापक दृनष्टकोि ठेवणे 

त्ांच्ा मयाथादेबाहेरचे असावे. स्वायत् संथिांिा काम करणामागे 

तशी अडचण िसते. भारतातील पाणीपुरवठा व मलनिस्ारण या 

नवषयावर सखोल आचण प्रामाचणक संशोधि ‘सेंटर फॉर सायन्स ॲण्ड 

एन्व्ायरॉन्ेटि’, अराथात, सी.एस.ई. या गैरसरकारी संथिेिे केले आहे. 
५१. लेख | अनुपम तमश्र २०१२, ‘यमुना कती हिल्दी’, ‘एल.ए. जन्वल ऑफ लँडसे्प आप्क्व टेक्चर’, हिल्दी। अंक : ३५, एप्प्रल-जून २०१२, पृष् : ३०-३५

५२. अिवाल | नॅशनल इन्स्टिट्ूट फॉर अि्वन अफेयस्व २००५, ‘से्टटस ऑफ वॉटर सप्ाय, सॅतनटेशन ॲण्ड सॉशलड वेस्ट मॅनेजमेंट इन अि्वन एररयाज’, ररसच्व स्टडदी शसररज नं. ८८, 
शिरी तवकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवदी हिल्दी। एकूण पृष्संख्ा : ८७१

५३. वेिसाईट | www.icrier.org 

५४. अिवाल | िदी. सेनगुप्ता आणण अन्य २००५, ‘से्टट्टस ऑफ सदीहेिज ट्दीटमेंट इन इंप्डया’, केन्ददीय प्रिषूण तनयंत्रण िोड्व, हिल्दी। एकूण पृष्संख्ा : १०१ 
५५. अिवाल | अनाम २००९, ‘से्टटस ऑफ वॉटर सप्ाय, वेस्टवॉटर जनरेशन ॲण्ड ट्दीटमेंट इन क्ास-I शसटदीज ॲण्ड क्ास-II टाउन्स ऑफ इंप्डया’, केन्ददीय प्रिषूण तनयंत्रण िोड्व, हिल्दी। 

एकूण पृष्संख्ा : ९३

५६. अिवाल | जे.एस. काम्ोत्रा आणण अन्य २०१३, ‘परफॉमगंस इहॅिल्युएशन ऑफ सदीवेज ट्दीटमेंट प्ांट्टस अंडर एन.आर.सदी.डदी.’, केन्ददीय प्रिषूण तनयंत्रण िोड्व, हिल्दी। एकूण पृष्संख्ा: १२४

५७. अिवाल | अनाम २०१५, ‘इन्वेंटरायजेशन ऑफ सदीवेज ट्दीटमेंट प्ांट्टस’, केन्ददीय प्रिषूण तनयंत्रण िोड्व, हिल्दी। एकूण पृष्संख्ा : ८१
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सी.एस.ई. गेल्ा ३० वषाांपासूि पाणी प्रदषूणावरही काम करत आहे. 

२०११ मध्ये संथिेिे एका भक्म अध्ययिाच५े८ दोि खंड प्रकाचशत केले. 

त्ांची भरपूर प्रशंसा झाली. भारतातील अिेक शहरांमधील व्थितीवर 

प्रकाश पाडणारा पनहला खंड आपल्ा शहरांची पाणाची हाव आचण 

जलस्ोतांचे प्रदषूण यावर नवस्तृत चचाथा करतो. दसुऱया खंडात निवडक ७१ 

शहरांचे सखोल सवगेक्षण आहे. नदल्ी, गुडगाव आचण बंगळुरूसारख्ा 

शहरांमधील पेयजल व मैलापाणी यांच्ा व्थितीवरील बरीचशी मानहती 

या सवगेक्षणातूि उचलली आहे.

बंगळुरूच्ा ‘हिी-सकर’ टट्कांची मानहती सवथाप्ररम नवश्िार 

रिीकंठय्या यांिी नदली. ते ‘पाणी व्वथिापिा’चे जाणकार आहेत. तसेच 

आपल्ा देशात शुचचतेचे जाि असणाऱया काही जाणकारांमध्ये त्ांचे िाव 

प्रामुख्ािे येते. ते व त्ांच्ा पत्नी चचरिा नवश्िार बंगळुरूमधील नवख्ात 

आनकथा टेक् आहेत. साध्या सानहत्ाचा वापर करूि अचभरुचचपूणथा घरे बिवणे 

हे त्ांचे वैचशष्ट्य आहे. शौचालयांच्ा बांधकामातील व्ावहाररकतेची 

मानहती गोळा करूि शौचालये बांधणाचे कामदेखील ते करतात. 

शुचचतेसाठी आथिेिे काम करणाऱयांिा ते मदत व मागथादशथािही करतात. 

त्ांच्ा वेबसाईटवर५९ त्ांच्ा संपकाथाचे तपशील नमळतील.

हिी-सकर टट्क चालवणाऱयांची मानहती ‘जस्ट डायल’सारख्ा 

वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. असे टट्क शहरांतील रस्तांवरपण नदसतात. 

त्ांवर संपकाथासाठी मोबाईल कमांक असतात. प्रस्तुत पुस्तकात नदलेली 

काही मानहती ‘पायोनिअर एजन्सीज् ’ िावाच्ा अश्याच एका कंपिीचे 

संचालक आिंदराज बॉस्ो यांिी पुरवली आहे. बंगळुरूमधे्य हिी-सकर 

टट्क चालवणाऱया सुरुवातीच्ा काही लोकांमधील बॉस्ो हे एक होते 

आचण या धंद्याची त्ांिा चांगलीच मानहती आहे. कुठल्ाही हिी-सकर 

टट्कबरोबर जाऊि त्ा टट्किे आणलेले मैलापाणी शेतांमधे्य टाकणाऱया 

शेतकऱयांशी संवाद साधता येऊ शकतो.

२००३-२००६च्ा काळात नदल्ीत यमुिा काठालगतच्ा झोपडा 

हटवणाच्ा मोनहमेबद्दल अिेक वृत्परिांत व माचसकांत लेख आले होते. 

त्ांपैकी नकतीतरी लेख इंटरिेटवर आजही सापडतील. यानवषयीची बरीच 

मानहती वास्तुशास्त्रज व िागररकशास्त्रज गीता वमाथा६० यांच्ाकडे आहे. 

गीता वमाथा यांिी २००३ मध्ये आपल्ाकडील झोपडपट्ांत राहणाऱयांच्ा 

पररव्थितीवर व अचधकारांवर एक इंग्रजी पुस्तक चलनहले आहे, ‘स्नमंग 

इंनडया’. हे पुस्तक ‘पेव्न्ग्ि बुक्’िे प्रकाचशत केले आहे.

मैलापाणाच्ा उपचारांसाठी जपाि येरे वापरात येणाऱया 

पद्धतीनवषयीची मानहती रिीनिवासि रंगिारि कुलशेखरि यांिी नदली. 

रिीनिवासि हे भूजल नवशेषज असूि, मैलापाणी उपचाराबाबत त्ांिा 

सखोल जाि आहे. नदल्ी येरे ‘पॅ्ि इंनडया’ संथिेमाफथा त स्वच्छतेला 

प्रोत्साहि देणारी नकतीतरी कामे ते करतात. जपाि प्रवासादरम्ाि तेरील 

मैलापाणी उपचारपद्धतीचा त्ांिी अभ्ास केला. त्ांच्ा कायाथालयीि 

दरूध्िी कमांकावर त्ांच्ाशी संपकथा  साधता येईल, ०११-४६५५८४८४.

‘जोकासो’ बिवणारी जपािची सवाांत मोठी कंपिी ‘फूजी 

क्ीि’चे मुख्व्वथिापक डॉ.तोचशरो ओतोवा६१ यांच्ाकडूि जोकासो 

पद्धतीबद्दलची मानहती नमळाली. हेच काम ते आता इतर देशांतही 

करू इव्च्छतात. ‘नडवॉट्स’ पद्धतीवर संशोधि व प्रयोग करणारी जमथाि 

संथिा ‘बोडाथा’ हे िावही ऐनकवात आहे. ‘बोडाथा’ या संथिेिे इतर अिेक 

संथिांिा साह् केले असूि, नतच्ाजवळ या नवषयावरील मानहतीचा साठा 

आहे. ही मानहती त्ांच्ा वेबसाईटवर सापडते. बंगळुरूच्ा सी.डी.

डी. संथिेसोबतही ‘बोडाथा’ काम करते. या पद्धतीच्ा शास्त्रशुद्ध पैलूं वर 

इंचजिीअररगंच्ा एका नवशेषजाचे पुस्तकही६२ ‘बोडाथा’ संथिेिे प्रकाचशत 
५८. पुस्तक | सुनदीता नारायण आणण इतर २०११, ‘एप्स्क्रिटा मॅटस्व’, सेंटर फॉर सायन्स ॲण्ड एन्वायरन्ेन, नवदी हिल्दी। एकूण पृष्संख्ा : २८६ (पिला खंड) व ४८६ (िसुरा खंड)

५९. पत्ा | १५, १ला मेन, १ला लिॉक, िदी.इ.एल. लेआउट, तवद्ारण्पुरा, िंगळुरु ५६००९७, कनकाटक। फोन : ०८०-४१६७२७९०, वेिसाईट : www.biome-solutions.com

६०. पत्ा | १३५६, डदी-१, वसंत कंुज, हिल्दी ११००७०। ईमेल : mpisgplanner@yahoo.com

६१. ईमेल | toshiro_otowa@fujiclean.co.jp। वेिसाईट : www.fujiclean.co.jp

६२. पुस्तक | लुडतवग सासे १९९८, ‘डदीवॉट्टस : डदीसेंट्लाइज्ड वेस्टवॉटर ट्दीटमेंट इन डेहिलप्पगं कंट्दीज’, िोडका, ब्ेमेन, जम्वनदी। एकूण पृष्संख्ा : १५९, वेिसाईट : www.borda-net.org
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केले आहे.

सी.डी.डी.संथिेचे कायाथालय६३ बंगळुरूला आहे; परंतु, त्ांचे 

काम देशातील अिेक भागांमध्ये, अिेक सहयोगी संथिांसोबत 

चालते. राजेश पै व सुव्मिता चसन्ा सी.डी.डी.चे निदेशक आहेत.

चसंचिासाठी मैलापाणाच्ा उपयोगावरील अध्ययिाचा एक 

अहवाल६४ रिीलंकाव्थित ‘आंतरराष्टट् ीय जल प्रबंधि संथिे’िे प्रकाचशत 

केला आहे. आपल्ा देशात मारि या नवषयावर फार कमी संशोधि 

झाले आहे. 

मैलापाण्ाचे सोनेरी सत्य
िदीच्ा कुठल्ाही भागापासूि नतच्ा 

मुखापयांतचे अंतर मोजणे कठीण आहे, 

कारण िदी अिेक मागाांिी व अिेक 

प्रवाहांतूि समुद्रात नमळत असते. 

पाणाबरोबर वाहूि येणाऱया गाळाला िदीच्ा 

मुखाजवळ अिन्साधारण महत् आहे. या 

गाळामुळे प्रवाह बदलत असतात, िवी बेटे 

बित असतात, जुिी बेटे िाहीशी देखील 

होतात. कोलकात्ापासूि हुगळी िदीच्ा 

मुखाचे अंतर १४० नकलोमीटर असल्ाचे ‘भारतीय आंतरदेशीय 

जलमागथा प्राचधकरण’च्ा कोलकाता कायाथालयातूि कळले. यासाठी 

परिकार शायंति बेडा यांचे आभार.

कोलकाता येरील मैलापाणाचा निकास कसा व कुठे होतो, 

याचे तपशील सी.एस.ई.िे २०११ मध्ये प्रकाचशत केलेल्ा ‘एकस्कीटा 

मॅटसथा’ या पुस्तकाच्ा दसुऱया खंडातील कोलकात्ावरील प्रकरणात 

नमळाले (पृष् क. ३९०-४०१). कोलकात्ाच्ा पूवथा भागातील भेरी 

बिवणाच्ा करा ध्बुोज्ोती घोष यांच्ा पुस्तकातूि६५ उचलल्ा. 

ध्बुोज्ोतीिंी केलेल्ा अभ्ासाव्नतररक्त इतर कुणाचाही या 

नवषयाचा अभ्ास िाही. या भेरीचं्ा रक्षणाचे रेिय त्ांिाच जाते. 

सरकारी सेवेतूि निवृत् झाल्ािंतरही ते तेरे येत-जात रानहले. 

ध्बुोज्ोतीशंी झालेल्ा संभाषणातूि बरीच मानहती नमळाली. तसेच 

त्ांच्ा लेखांतूिही. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये त्ांचे निधि झाले. त्ांिा 

आदरपूवथाक रिद्धांजली. त्ांचे काम आता त्ांच्ा चशष्ा ध्बुा दास 

गुप्ता६६ सांभाळतात.

मैलापाणात शेवाळ कसे फोफावते यावरचा पनहला अचधकृत 

शोधगं्रर६७ १९५१ मध्ये प्रकाचशत झाला. शेवाळ वाढवूि मत्स्यपालि 

करणाचे काम तर कोलकात्ाच्ा पूवथा भागामध्ये त्ाआधीच 

प्रथिानपत झाले होते.

अचभजय कालगेकर यांिी १९८९ मध्ये कोलकात्ाच्ा पूवथा 

भागामधील भेरीवंर एक अचूक आचण चजवंत वृत्चचरि बिवले होते. 

४५ नमनिटांच्ा त्ा इंग्रजी वृत्चचरिाचे शीषथाक आहे, ‘द फ्ूचर ऑफ 

अवर चसटीज’. फेब्रुवारी १९९० ला दरूदशथािवर हे प्रसाररत झाले होते. 

कोलकात्ाच्ा चसिेवतुथाळात अचभजय यांिा प्रेमािे ‘जोजो’ म्हणूि 

ओळखले जाते. त्ांच्ाशी ०३३-२४६६३६९३ या कमांकावर संपकथा  
६३. पत्ा | सदी.डदी.डदी., सहिवे नंिर २०५, तवडदी कामगार कॉलनदीसमोर, कोम्माघट्ा माग्व, िंिेमठ, कंगेरी सॅटेलाइट टाउन, िंगळुरु ५६००६०, कनकाटक। फोन : ०८०-२८४८६७००, 

ईमेल : bangalore@cddindia.org, वेिसाइट : www.cddindia.org

६४. अिवाल | पदी. अमरशसधंे आणण इतर २०१३, ‘अि्वन वेस्टवॉटर ॲण्ड ॲग्रदीकल्चरल रीयूज चॅलेंजेस इन इंप्डया’, आय.डब्लू.एम.आय. ररसच्व ररपोट्व नंिर १४७, इंटरनॅशनल वॉटर मॅनेजमेन 
इन्स्टिट्ूट, कोलंिो, श्रदीलंका। एकूण पृष्संख्ा : ३६

६५. पुस्तक | ध्रुिोज्ोतत घोष २००५, ‘इकोलॉजदी ॲण्ड टॅ्डदीशनल वेटलँड प्रॅस्क्स : लेसन्स फ्ॉम वेस्टवॉटर युप्टलायझेशन इन ि इस्ट कोलकाता वेटलँडस्ट’, वल्ड्ववह्य,ू कोलकाता। एकूण 
पृष्संख्ा : १२० 

६६. पत्ा | ध्रुिा िास गुप्ता, ४-डदी./२, धरमतला माग्व, कोलकाता ७०००३९, पशश्चम िंगाल। ईमेल : dhruba_2020@yahoo.com

६७. शोधतनिंध | िाववे एफ. लुडतवग आणण इतर १९५१, ‘अल्दी शसिंायोशसस इन ऑक्सिडेशन पॉन्डस्ट’, ‘सदीवेज ॲण्ड इन्डम्पस््टयल वेस्टस्ट’, वॉटर एन्वायरन्ेन फेडरेशन, अलेसिांप्ड्या, 
हिशज्वतनया, संयुक् राज् अमेररका। खंड : २३, अंक : ११, पृष् : १३३७-१३५५
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साधता येईल. त्ांच्ा वृत्चचरिात अिेक अद्तु गोष्टी नदसतात. त्ातील 

एक नवशेष क्षण - एक कोळी पाणाचे परीक्षण करणासाठी ते आपल्ा 

ओजंळीत घेतो, निरखतो आचण मग रोडे चाखूि बघतो. हे अपायकारक 

वाटत असले, तरी इरले कोळी नपढ्ािनपढ्ा असे करत आले आहेत 

व त्ांच्ा आरोग्यावर याचे काहीही दषु्पररणाम नदसलेले िाहीत, हे 

आपण लक्षात घेतले पानहजे. तसेच तेरील कोळी स्वतःहूि हे करत 

असतात, कुठल्ाही लाचारीपोटी िाही. अशी लाचारी, चजच्ामुळे 

सफाई कामगारांिा मारि तुं बलेली गटारे उघडणासाठी त्ात डुबकी 

मारावी लागते. कोलकात्ाच्ा पूवथा भागातील भेरीवंर बिलेल्ा अिेक 

छोट्ा-मोठ्ा नफलमस इंटरिेटवर वा यू-ट्ूबवर बघायला नमळू शकतात. 

१९८०च्ा दशकापासूि अिेक वृत्परिांत व माचसकांत या भेरीवंर लेख 

प्रचसद्ध होत आहेत. यांवर सवथाप्ररम चलनहणाऱया परिकारांमध्ये उमेश 

आिंद यांचे िाव येते. ते नदल्ीहूि ‘चसव्व्ल सोसायटी’ िावाचे माचसक 

काढतात. त्ाच्ा जुलै २००८च्ा अंकात त्ांिी ध्बुोज्ोतीवंर एक लेख 

चलनहला होता. नवजाि व पयाथावरण या नवषयांवरील नदल्ीतूि निघणारे 

नियतकाचलक ‘डाऊि टु अरथा’ अिेक वषाांपासूि कोलकात्ाच्ा पूवथा 

भागातील भेरीवंर लेख आचण अहवाल प्रकाचशत करत आले आहे. 

अररचजत बॅिजवी ‘पूवथा कोलकाता जलभूमी प्रबंधि प्राचधकरण’६८चे मुख् 

तांनरिकी अचधकारी होते. येरील भेरीिंा अररचजत एखाद्या तज्ज्ञाइतकेच 

जाणतात व यानवषयीचे नवनवध शोधगं्ररही त्ांच्ा संग्रहात आहेत. 

‘वेटलँड्स इंटरिॅशिल’ िावाच्ा संथिेसोबत हे प्राचधकरण एक 

बातमीपरिक काढते. भेरीमंध्ये उत्पानदत माशांमधील नवषारी रसायिांचे व 

जड धातूंचे प्रमाण तपासणासाठी पचश्चम बंगालच्ा पयाथावरण नवभागािे 

शास्त्रीय अध्ययि६९ करणाची जवाबदारी २००६ मध्ये एका सरकारी 

संथिेकडे सोपवली होती. या अभ्ासासाठी प्रयोगशाळेत माशांचे 

परीक्षण केले गेले. नवषारी रसायिांचे व जड धातूंचे प्रमाण धोक्ाच्ा 

पातळीखाली असल्ाचे या परीक्षणात आढळले. तेव्ापासूि नकतीतरी 

अन् शास्त्रीय परीक्षणे झाली. काहीमंध्ये नवषाचे प्रमाण अचधकदेखील 

आढळले आहे. आजवर कोलकात्ाच्ा पूवथा भागातील भेरीवंर नकत्ेक 

संशोधिे झाली आहेत. दोि शोधगं्ररांत७०,७१ यावरील सानहत् नमळू 

शकते. तसेच त्ा शोधगं्रराच्ा संदभथासूचीत इतर अिेक अभ्ासलेखांची 

यादीदेखील नमळू शकते.

भेरीमंध्ये असलेल्ा जीवाणूंची यादी बिवणात अिेक 

नवद्यापीठांमधील नवभाग कायथारत आहेत. त्ांिा येरे जीवाणूंचा खचजिाच 

नदसत आहे. यात ‘पचश्चम बंगाल युनिव्चसथाटी ऑफ टेक्ॉलॉजी’च्ा दोि 

शास्त्रजांचा एक महत्ाचा शोधप्रबंध७२ होता.

मातीचेच पुतळे आम्ी
जैि परंपरेतील निगोदबद्दलची मानहती जैि 

धमाथाच्ा कुणाही तत्वेत्ाकडूि नमळू शकते. जैि 

आगमशास्त्रातील ‘प्रजापिा’ या आगमात निगोदचे 

वणथाि सापडते. नबकािेरहूि प्रकाचशत होणाऱया ‘जैि 

भारती’ माचसकाचे संपादक शुभू पटवा यांिी जैि 

सानहत् समजूि घेणात मदत केली.
६८. पत्ा | डदी.डदी. - २४, पहिला मजला, सेक्र १, सॉल् लेक शसटदी, कोलकाता ७०००६४, पशश्चम िंगाल। फोन : ०३३-२३३४३००३, ईमेल : ctoekwma@gmail.com

६९. प्रयोगशाळा अिवाल | ताराशंकर िंडोपाध्ाय आणण इतर २००६, ‘स्टडदीज ऑन ि प्डस््टदीब्ूशन ऑफ टॉक्सिक मेटल् इन प्फश ग्रोन इन सदीवेज फेड प्फशररज इन धापा-िांताला 
एररया’, इन्स्टिट्ूट ऑफ एन्वायरन्ेनल स्टडदीज ॲण्ड वेटलँड मॅनेजमेन, अंततम अिवाल, पयकावरण तवभाग, पशश्चम िंगाल सरकार, कोलकाता

७०. शोधतनिंध | शाओन राय चौधरी आणण इतर २०१२, ‘ईस्ट कोलकाता वेटलँड्ट स: अ मस्ल्फंक्शनल नदीश ऑफ इंटरनॅशनल इंपॉरटन्स’, ‘ऑनलाइन जन्वल ऑफ िायलॉशजकल सायंसेस’, 
सायंस पस्लिकेशन्स, न्यूयॉक्व , संयुक् राज् अमेररका। खंड : १२, अंक : २, पृष् : ८०-८८

७१. शोधतनिंध | सु्टअट्व डब्लू िंप्टगं आणण इतर २०१०, ‘वेस्टवॉटर फेड ॲक्ाकल्चर इन ईस्ट कोलकाता वेटलँड्ट स इंप्डया : ॲनारिॉतनज्म ऑर आप्क्व टाइप फॉर रेशजशलयंट इकोकल्चस्व’, 
‘ररवह्यजू इन ॲक्ाकल्चर’, लिॅकवेल पस्लिशशगं एशशया, काल्वटन साउथ, व्हिक्ोररया, ऑसे््टशलया। खंड : २, पृष् : १३८-१५३

७२. शोधतनिंध | शाओन राय चौधरी व ए.आर. ठाकुर २००६, ‘मायरिोतियल ररसोस्व मॅप्पगं ऑफ ईस्ट कोलकाता वेटलँड्ट स’, ‘करंट सायंस’, करंट सायंस असोशसएशन, िंगळुरु। खंड : ९१, 
अंक : २, पृष् : २१२-२१७
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पॉल डे काईफ यांचे १९२६ मध्ये चलनहलेले सुप्रचसद्ध 

पुस्तक७३ ‘मायकोब हंटसथा’ हे जीवाणूं वरील काही प्रारनमक शोध 

करणाऱयांबद्दलच्ा मानहतीचे रंजक स्ोत होय. पॉल हे स्वतः 

सूक्ष्मजीव-वैजानिक तर होतेच, ते एक लोकनप्रय लेखकही होते. 

अँटिीवाि लीउिहुकपासूि पॉल एअरचलखपयांतच्ा १४ सुनवख्ात 

सूक्ष्मजीव-वैजानिकांचे व्नक्तगत आचण चजवंत चचरिण त्ांच्ा 

पुस्तकात सापडते. नवजािाच्ा इनतहासाबद्दल खूप काही यात 

वाचायला नमळते. लेखक व परिकार स्टीव्ि जॉन्सि यािंी लंडिमधे्य 

पटकीचे वारंवार संकमण आचण त्ावरचे उपाय यावर अनतशय मानमथाक 

आचण अचूक चलखाण केले आहे. त्ाचें पुस्तक ‘द घोस्ट मॅप’७४ हे 

वदै्यकीयशास्त्रातील एका महत्ाच्ा घटिलेा जाणूि घणेासाठीच 

िवे्; तर अभ्ास ूडॉक्र जॉि स्ो याचें योगदाि जाणूि घणेासाठी 

देखील वाचायला हव.े एका साधारण व्क्तीच्ा असाधारण संशोधिाचे 

सखोल व बारकाईि ेकेलेले नववेचि या पुस्तकात आहे.

मलामध्ये अव्स्तत्वात असलेल्ा रोगाणूंची मानहती आचण 

आजारांिी मृत्ू पावणाऱया लोकांची संख्ा ही संयुक्त राष्टट् संघामधील 

संथिांच्ा नवनवध अहवालांतूि उचलली आहे. या आजारांिा जाणूि 

घेणात नवनवध वैजानिक शाखा व अिेक वैजानिक गुं तलेले आहेत. 

परंतु, अिेक नठकाणांहूि अिेक स्वरूपात प्रकाचशत झालेल्ा 

१९९१च्ा एका शोधगं्रराचा७५ नवशेष उल्ेख केला जातो. आपली 

रोग संकमणांबद्दलची आजची जाण बऱयाच प्रमाणात या शोधगं्ररावर 

आधाररत आहे. या शोधगं्रराला १९८३ मध्ये पुस्तकरूपात छापले गेले 

होते. शीषथाक आहे - ‘सॅनिटेशि ॲण्ड नडचसज : हेलर आस्पेकट्स ऑफ 

एकस्कीटा ॲण्ड वेस्टवॉटर मॅिेजमेटि’. या पुस्तकाच्ा लेखकांमधील 

प्रमुख िाव होते - ररचडथा फीकेम. ररचडथा हे सुनवख्ात रोगवैजानिक 

आहेत व त्ांिी संयुक्त राष्टट् ात अिेक उच्च पदांवर काम केले आहे.

अिेक नवजाि-माचसकांमध्ये प्रकाचशत झालेल्ा लेखांवरूि व 

शोधगं्ररांमधूि जीवाणूं वरील मानहती घेतली आहे. अगचणत संदभथा 

वाचणापेक्षा काही निवडक माचसकांचे जीवाणूं वरील नवशेषांक बघता 

येतील. ‘सायन्स’ माचसकाचा २५ माचथा २००५चा नवशेषांक ‘द इिर ट्ूब 

ऑफ लाईफ’ या शीषथाकाखाली प्रकाचशत झाला होता. याच माचसकाचा ८ 

जूि २०१२चा नवशेषांक ‘द गट मायकोबायोटा’ या शीषथाकाखाली छापला 

होता. ‘िेचर’ िावाच्ा नवजाि-माचसकाचा १३ सप्ेंबर २०१२चा नवशेषांक 

’गट मायकोबस ॲण्ड हेलर’ या शीषथाकाखाली छापला होता. या साऱया 

नवशेषांकांमधूि मानहती उचलली आहे. परंतु, आता तर या प्रकारची 

मानहती इंटरिेटवरील अिेक वृत्परिांच्ा वा माचसकांच्ा वेबसाईटवर 

सहज उपलब्ध असते. जीवशास्त्राच्ा नवश्ात मानटथाि लिेजर ख्ातिाम 

आहेत. १९९६ मधे्य मानटथाि यांिी पोटात आढळणाऱया ‘हेचलकोबॅक्र 

पायलोरी’ या एका रोगाणूमुळे तेरील रासायनिक वातावरणाला अिेक 

फायदे होत असल्ाची संकल्पिा७६ मांडली. मानटथाि हे आंतरराष्टट् ीय 

‘ह्ुमि मायकोबायोम प्रोजेक्’मधील अिेक ख्ातिाम िावांमधे्य 

अग्रणी आहेत. ‘प्रोनपओनिबॅके्ररअम ॲकीज’ िावाच्ा रोगाणूमुळे 

चेहऱयावर मुरुम येतात. १४ वैजानिकांिी चलनहलेल्ा एका लेखातूि या 

रोगाणूं िा िष्ट करणाऱया नवषाणूंची मानहती नमळाली. हा लेख ‘ॲम्ायो’ 

िावाच्ा माचसकाच्ा २५ सप्ेंबर २०१२च्ा अंकात आला होता. या 

लेखाची प्रमुख लेचखका आहे लॉरा जे. मॅररिेली. केवळ आपल्ा 

प्रवृत्ीवरच िाही, तर सामाचजकतेवर आचण संसृ्तीवर जीवाणूंचा 

जो प्रभाव आहे, त्ावर बरीच संशोधिे झाली आहेत. उदाहरणारथा 

टॉक्ोप्ाज्ा गॉन्डाई िामक बॅके्ररया७७ नवषयी जरूर वाचायला 

७३. पुस्तक | पॉल डे रिाइफ १९२६, ‘मायरिोि िंटस्व’, िाउटन तमक्फ्लन िारकोट्व, िॉस्टन, मॅसेच्ुसेट्टस, संयुक् राज् अमेररका। एकूण पृष्संख्ा : ३५७

७४. पुस्तक | स्टदीहिन जॉन्सन २००६, ‘ि घोस्ट मॅप’, ररहिरिेड िुसि, लंडन। एकूण पृष्संख्ा : ३००

७५. शोधतनिंध | डदी.डदी. मारा व ररचड्व फतीकेम १९९९, ‘वॉटर ॲण्ड एप्स्क्रिटा ररलेटेड प्डशसजेस : यूतनटरी एन्वायरन्ेनल क्ाशसप्फकेशन’। ‘जन्वल ऑफ एन्वायरन्ेनल 
इंशजतनअररगं’, अमेररकन सोसायटदी ऑफ शसव्हिल इंशजतनअस्व, रेस्टन, हिशज्वतनया, संयुक् राज् अमेररका। अंक : एप्प्रल १९९९, पृष् : ३३४-३३९

७६. शोधतनिंध | माप्ट्वन लिेजर व डेतनस करशनर २००७, ‘ि इक्दीशलतब्आ िॅट अलाव िॅके्ररअल परशससं्टस इन ह्यमुन िोस्ट्टस’, ’नेचर’, नेचर पस्लिशशगं ग्रुप, लंडन। खंड : ३९९, 
अंक : ७१६४, पृष् : ८४३-८४९

७७. शोधतनिंध | केतवन डदी. लॅफटवी २००६, ‘कॅन ि कॉमन ब्ेन पॅरासाइट टॉसिोप्ाज्मा गॉन्डाई इंफ्लूएंस ह्यमुन कल्चर?’, ‘प्रोसदीप्डगंस्ट ऑफ ि रॉयल सोसायटदी िदी’, ि रॉयल 
सोसायटदी, लंडन। खंड : २७३, पृष् : २७४९-२७५५ 
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हवे. मांजरापासूि माणसापयांतचा त्ाचा प्रवास खूपच रंजक आहे. 

समुद्रतळाशी आढळणाऱया सूक्ष्म जीवांबद्दलची मानहती अमेररकेतूि 

प्रकाचशत होणाऱया ‘नडस्व्र’ माचसकाच्ा माचथा २००४च्ा अंकातील 

मुखपृष् करेतूि घेतली आहे. शीषथाक आहे ‘२०,००० मायकोबस अंडर 

द सी’ आचण लेखक आहेत रॉबटथा कुिचजग. माचसकाच्ा वेबसाईटवर 

हा लेख उपलब्ध आहे. २५ कोटी वषाांपूववी आलेल्ा महाप्रलयाला 

नवजाि-नवश्ात ‘परनमयि-टट्ायचसक एक्नटकं्शि इव्ेंट’ असे म्हटले 

जाते. काबथाि बाहेर सोडणारे बॅके्ररया या प्रलयास कारण असल्ाचे 

ज्ा शोधाद्ारे समजले, त्ा शोधाची मानहती ‘िेचर’ माचसकाच्ा ३१ 

माचथा २०१४ रोजी छापलेल्ा एका लेखात सापडली. शीषथाक आहे 

‘ऑकगे गेडॉि : हाऊ गॅस बेव्लचंग मायकोबस कुड हॅव कॉजड मास 

एक्नटकं्शि’. लेचखका आहेत चेलसी वालड. त्ांिी काही वैजानिकांच्ा 

शोधगं्ररांवर टीका िमूद केली होती. एका शोधगं्ररावर७८ आधाररत हे 

लेख आजही माचसकाच्ा वेबसाईटवर आहेत. पाचिव्वथिा आपल्ा 

शरीराच्ा आतील नवश्ाला बाहेरील जगाशी जोडणारी व्वथिा आहे. 

पाचिव्वथिेतील बारकाव्ांचे चजवंत वणथाि असलेले एक पुस्तक७९ 

िुकतेच प्रकाचशत झाले आहे. अमेररकेतील परिकार व नवजाि-लेचखका 

मेरी रोच यांचे हे पुस्तक रंजक पद्धतीिे आपल्ा शरीराशी आपला 

पररचय करूि देते. कोलायटीसिे रिस्त रोग्यांच्ा उपचारासाठी निरोगी 

व्क्तीचा मल आजाऱयाच्ा आतडापयांत पोहोचवूि रोग्याचे परीक्षण 

करणाऱयांमध्ये डॉक्र योहाि बॅकि यांचे िावे घेतले जाते. या नवषयावर 

त्ांचे अिेक शोधप्रबंध८० आहेत. न्ूयॉकथा मधील लाँग आयलँड 

येरील ‘नविरॉपथा युनिव्चसथाटी हॉव्स्पटला’त झालेल्ा संशोधिांतूि 

कोलायटीसचे अपेंनडक्शी असलेले संबंध लक्षात आले. याबद्दलची 

मानहती ‘सायंनटनफक अमेररकि’ माचसकाच्ा १४ फेब्रुवारी 

२०१२च्ा अहवालात सापडते. अहवालाचे लेखक आहेत 

रॉब डि व शीषथाक आहे ‘युवर अपेंनडक् कूड 

सेव् युवर लाईफ’. नमरि-जीवाणूंची जणू 

िसथारी असलेल्ा अपेंनडक्चे हे 

कायथा ‘डूक युनिव्चसथाटी सू्ल 

ऑफ मेनडसीि’च्ा नवल्म पारकर८१ 

यांिी अभ्ासले. सायिसमध्ये निवास करणाऱया नमरि-जीवाणूंची व 

रोगाणूंची मानहती १६ सप्ेंबर २०१२च्ा ‘सायन्स टट्ान्स्ेशिल मेनडसीि’ 

िावाच्ा नवजाि माचसकात छापूि आलेल्ा एका शोधनिबंधातूि घेतली 

आहे. आईच्ा दधुाबद्दल िव्ािे संशोधि करणाऱया वैजानिकांमध्ये 

जे.ब्रूस जमथाि८२ यांचे िाव येते. ब्रूस हे अमेररकेतील ‘युनिव्चसथाटी 

ऑफ कॅचलफोनिथाया इि डेव्व्स’ येरे अन्न-रसायिशास्त्रज आहेत. 

ऑचलगोसॅके्राईडनवषयी झालेल्ा तपासणीचे नववरण त्ांच्ा शोधगं्ररातूि 

घेतले आहे. हा शोधगं्रर ‘जिथाल ऑफ ॲग्रीकलचरल ॲण्ड फूड 

केनमस्टट्ी’च्ा ५९व्ा खंडात (पृष् क. ४२५५-४२६३) ९ माचथा २०११ 

रोजी प्रकाचशत झाला होता. याच नवद्यापीठातील सूक्ष्मजीवशास्त्रज डेव्व्ड 

नमलस८३ देखील या नवषयावर संशोधि करत आहेत. ब्रूस व नमलस या 

दोन्ी वैजानिकांचे शोधगं्रर नवद्यापीठाच्ा वेबसाईटवर सापडतील.

अमेररकेतील ‘युनिव्चसथाटी ऑफ नमिेसोटा’च्ा चसव्व्ल इंचजिीअररगं 

नवभागातील नटमोरी लापारा८४ यांिी मलनिस्ारण प्रनकया संयंरिात 

निमाथाण होणाऱया अनत-बलवाि रोगाणूं वर संशोधि केले आहे. िायजेररयात 

ज्ा आजारांसाठीच्ा रोगप्रनतबंधक उपचारपद्धती उपलब्ध आहेत, ते 

आजार ि होणाबाबत डॉ.बी.एम.ग्रीिवुड िामक डॉक्रचा लेख ‘द 
७८. शोधतनिंध | डॅतनयल एच. रॉथमॅन आणण इतर २०१४, ‘तमथानोजेतनक िस्वट इन ि एण्ड : परतमयन काि्वन साइकल’, ’प्रोशसप्डगं्स ऑफ ि नॅशनल अकॅडमदी ऑफ सायंसेस ऑफ ि 

युनायटेड से्टट्टस ऑफ अमेररका’, वॉशशगंटन, डदी.सदी., संयुक् राज् अमेररका। खंड : १११, अंक : १५, पृष् : ५४६२-५४६७

७९. पुस्तक | मेरी रोच २०१३, ‘गल्प : ॲडहिेंचस्व ऑन ि एशलमेंट्दी कॅनाल’, वनवल्ड्व पस्लिकेशन्स, लंडन। एकूण पृष्संख्ा : ३४०

८०. शोधतनिंध | योिान िॅकन २००९, ‘फतीकल िॅस्क्ररयोथेरेपदी फॉर ररकरंट क्ॉस््टोप्डयम प्डफ्फिशसल इंफेक्शन’, ‘अनॲरोि’, अनॲरोि सोसायटदी ऑफ ि अमेररकास्ट, लॉस एंजेशलस, 
संयुक् राज् अमेररका। खंड : १५, पृष् : २८५-२८९ 

८१. शोधतनिंध | तमचेल लॉररन, मेरी लू एहिरेट व तवल्यम पारकर २०११, ‘ि सदीकल अपेंप्डसि : वन मोअर इम्ून काँपोनंट तवथ अ फंक्शन प्डस्टि्वड िाय पोस्ट इंडम्पस््टयल कल्चर’, ‘ि 
ॲनाटॉतमकल रेकॉड्व’, अमेररकन असोशसएशन ऑफ ॲनाटॉतमस्टस्ट, िेथे्सडा, मेररलँड, संयुक् राज् अमेररका। खंड : २९४, पृष् : ५६७-५७९ 

८२. शोधतनिंध | केटदी िाइंड व ब्ूस जम्वन २०१२, ‘फूड इन ॲन इहिोल्यूशनरी कॉनेक्स्ट : इनसाइट्टस फ्ॉम मिस्व तमल्क’, ‘जन्वल ऑफ ि सायन्स ऑफ फूड ॲण्ड ॲग्रदीकल्चर’, अमेररकन 
केतमकल सोसायटदी, वॉशशगंटन, डदी.सदी., संयुक् राज् अमेररका। खंड : ९२, अंक : २१ जून २०१२, पृष् : २२१९-२२२३

८३. शोधतनिंध | लास्व िोड २०१२, ‘ह्यमुन तमल्क ऑशलगोसॅक्कराइड्ट स : एहिरी िेिदी नदीड्ट स ए शुगर मम्मा’, ‘ग्ायकोिायलॉजदी’, सोसायटदी फॉर ग्ायकोिायलॉजदी, िेथे्सडा, मेररलँड, संयुक् 
राज् अमेररका। खंड : २२, अंक : ९, पृष् : ११४७-११६२

८४. शोधतनिंध | प्टमोथदी लापारा २०११, ‘टश्वरी ट्दीटेड म्ूतनशसपल वेस्टवॉटर इज अ शसघनिप्फकंट पॉइन सोस्व ऑफ अँप्टिायोप्टक रेव्झसं्टट जदीन्स इंटू डूलुथ सुपदीररयर िाि्वर’, 
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हचचंसि यांिी १९५० मध्ये चलनहलेला गं्रर८९ गुआिोच्ा मानहतीचा 

एक वैचशष्ट्यपूणथा स्ोत आहे. नफ्ट्झ हेबरच्ा आनवष्काराला २००९ 

मध्ये १०० वषगे झाली. त्ांच्ावर अिेक स्मरणगारा आचण लेख 

छापले गेले आहेत. कॅिडातील ‘युनिव्चसथाटी ऑफ मॅनितोबा’चे 

‘नडचसं्टव्ग्श्ड प्रोफेसर एनमरेट्स’ असलेले वास्ाव व्स्मल९० हे नफ्ट्झ 

यांच्ाबद्दलच्ा मानहतीचे एक अतं्त महत्ाचे स्ोत आहेत. त्ांिी 

ऊजाथा, पयाथावरण व कृनषउत्पादि यांवर २५हूि अचधक पुस्तके व 

२०हूि अचधक शोधगं्रर चलनहले आहेत. िायटट्ोजि९१ व फॉस्रस 

यांच्ा िैसनगथाक चकानवषयीचे ते तज्ज्ञ आहेत. वास्ाव व्स्मल या 

असामान् वैजानिकाचे सानहत् केवळ नवजाि-जगतातच िवे्; 

तर त्ाबाहेरही प्रशंसले जाते. ते ज्ावेळी सामान् वाचकासाठी 

चलनहतात, त्ावेळची त्ांची शैली समजणास सोपी व रसदार असते. 

त्ांच्ा शोधसंकलिांचे संदभथा इतर बऱयाच वैजानिकांच्ा कामांमध्ये 

आढळतात. नफ्ट्झ यांच्ावर त्ांिी ‘एिररचचंग द अरथा’ िावाचे 

एक पुस्तक चलनहले आहे.हेबर-बॉश पद्धतीिे बिलेल्ा स्ोटकांमुळे 

मरणाऱयांच्ा आकडाचा साधारण अंदाज ‘िेचर चजओसायन्स’ 

िामक नवजाि माचसकाच्ा पनहल्ा खंडाच्ा ऑक्ोबर २००८च्ा 

अंकातूि नमळाला (पृष् क. ६३७). ‘हाऊ अ सेन्चुरी ऑफ 

अमोनिया चसंरेचसस चेंजड द वलडथा’ या मरळयाच्ा नवशेष लेखातूि 

हे आकडे घेतले आहेत. हेबर-बॉश पद्धतीचा इनतहासावर झालेला 

पररणाम हा लेख सांगतो. िायटट्ोजि चकावर या पद्धतीचे होणारे 

दषु्पररणामदेखील या लेखात मांडले आहेत. याच्ा पाच लेखकांपैकी 

पनहले िाव याि नवल्म एररसमॅि हे होय. वास्ाव व्स्मल यांिी 

‘सायंनटनफक अमेररकि’ या माचसकाच्ा जुलै १९९७च्ा अंकात 

साधारण असाच एक लेख चलनहला होता. त्ाचे शीषथाक आहे

लँसेट’ या नवजाि-माचसकाच्ा १७ ऑगस्ट १९६८च्ा अंकात छापला 

गेला होता. शीषथाक आहे, ‘ऑटोइम्ूि नडसीज ॲण्ड पॅरॅचसनटक इने्क्शि 

इि िायजेररयन्स’. कृमी व दमा या दोहोवंर संशोधि करणारे डेव्व्ड 

नप्रचडथा हे रोगप्रनतबंधक उपचारपद्धतीचे तज्ज्ञ आहेत आचण इंगं्ड यरेील 

‘युनिव्चसथाटी ऑफ िॉनटग्ं हम’ यरे ेचशकवतात. या नवषयावर त ेअिके 

वषाांपासूि अभ्ास करत आहेत आचण त्ािंी अिके शोधगं्रर८५ चलनहले 

आहेत. जोएल वाईिस्टॉक८६ हे अमेररकेच्ा बॉस्टि शहरातील ‘टफट्स 

युनिव्चसथाटी सू्ल ऑफ मेनडसीि’ यरे ेजठरसंथिा नवभागाचे अध्यक्ष 

आहेत. मोठ्ा कुटंुबात आचण पशूंच्ा सानन्नध्यात वाढणाऱया मुलांमध्ये 

परागकणांमुळे होणारे आजार कमी आढळतात. इंगं्ड येरील एका 

शास्त्रजािे १९८९ मध्ये हा शोध लावला होता. त्ांचा लेख८७ छापूि 

आल्ावर ‘हायचजि हायपोचरचसस’वर चचाथा८८ सुरू झाल्ा. त्ांच्ा या 

संशोधिािंतर, रोगप्रनतबंधक उपचारपद्धतीशंी परजीवीचं्ा असलेल्ा 

आपल्ा संबंधांवर अिेक वैजानिक संशोधि करत आहेत.

खाद्यसुरक्ेची थलसेना
गुआिोबद्दलची मानहती दोि पुस्तकांतूि व काही 

लेखांतूि घेतली आहे. इनतहासकार ग्रेगरी टी. 

कुशमि यांिी २०१२ मध्ये ‘गुआिो ॲण्ड द 

ओपनिंग ऑफ पॅचसनफक वलडथा’ िावाचे पुस्तक 

चलनहले. हे पुस्तक म्हणजे प्रशांत महासागराच्ा 

संसृ्तीचा व पयाथावरण बदलाचा इनतहास 

आहे. औद्योनगक कांती आचण दोि महायुदे्ध 

यांवर पक्ष्यांच्ा नवषे्मुळे झालेल्ा पररणामांची 

मानहती या पुस्तकात आहेच. हे पुस्तक खूप रंजकही आहे. जी. एवचलि 
८५. शोधतनिंध | डेव्हिड प्प्रचड्व आणण इतर २०११, ‘पॅराशसप्टक वम्व थेरपदी फॉर ॲलजवी : इज हिस इनकॉग्ग्रुअस ऑर अवांत-गाि्व मेप्डशसन?’, ‘क्क्तनकल ॲण्ड एक्सेररमेंटल ॲलजवी’, तब्प्टश 

सोसायटदी फॉर ॲलजवी ॲण्ड क्दीतनकल इम्ूनोलॉजदी, लंडन। खंड : ४२, पृष् : ५०५-५१२

८६. लेख | जोएल वाईनस्टॉक २०१२, ‘ि वम्व ररटन्स्व’, ‘नेचर’, नेचर पस्लिशशगं ग्रुप, लंडन। खंड : ४९१, पृष् : १८३-१८५, ८ नोहिेंिर २०१२

८७. शोधतनिंध | डेव्हिड सॅ््टकन १९८९, ‘िे फतीवर, िायजदीन ॲण्ड िाउसिोल्ड साइज’, ‘िदीएमजे : तब्प्टश मेप्डकल जन्वल’, िदीएमजे पस्लिशशगं ग्रुप, लंडन। खंड : २९९, पृष् : १२५९-१२६०

८८. शोधतनिंध | माततल्डा हेिशस्वनदी आणण इतर २०१५, ‘अनररव्हिशलगं ि िायजदीन िायपोधथशसस ऑफ िेलतमथंस ॲण्ड ऑटोइम्ूतनटदी : ओररशजन्स, पॅथोप्फशजयोलॉजदी ॲण्ड क्क्तनकल 
ॲस्प्केशन्स’, ‘िदी.एम.सदी. मेप्डशसन’, िायोमेड सेंट्ल, लंडन। खंड : १३, अंक : २१

८९. तवशेष तनिंध | जॉज्व एवशलन िचचसंन १९५०, ‘सहिवे ऑफ एप्गझम्पस्टगं नॉलेज ऑफ िायोशजयोकेतमस््टदी’, ‘िुलेप्टन ऑफ ि अमेररकन नॅशनल म्ुव्झयम ऑफ नॅचरल हिस्टरी’, 
न्यूयॉक्व , संयुक् राज् अमेररका। खंड : ९६, एकूण पृष्संख्ा : ५५४

९०. तवशेष तनिंध | वास्ाव स्स्ल १९९९, ‘डेटोनेटर ऑफ ि पॉप्ुलेशन एक्स्ोजन’, ‘नेचर’, नेचर पस्लिशशगं ग्रुप, लंडन। खंड : ४००, पृष् : ४१५

९१. शोधतनिंध | वास्ाव स्स्ल १९९९, ‘नायट्ोजन इन रिॉप प्रॉडक्शन : ॲन अकाउंट ऑफ ग्ोिल फ्लोज’, ‘ग्ोिल िायोशजयोकेतमकल सायकल्’, अमेररकन शजयोप्फशजकल युतनयन, 
वॉशशगंटन, डदी.सदी., संयुक् राज् अमेररका। खंड : १३, अंक : २, पृष् : ६४७-६६२
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‘ग्ोबल पॉप्ुलेशि ॲण्ड द िायटट्ोजि सायकल’ (पृष् ७६-८१). 

याव्नतररक्त दोि अन् लेखांतूिही मानहती नमळाली आहे.९२,९३ नवजाि 

व पयाथावरण या नवषयांवर चलनहणाऱयांत सवाथाचधक नवश्ासपारि िावांमध्ये 

इंगं्डचे परिकार फे्ड पीअसथा हे एक िाव आहे. हे अिेक वषगे ‘न्ू 

साइंनटस्ट’ िामक लोकनप्रय नवजाि-पनरिकेचे संपादक होते. िायटट्ोजि 

व फॉस्रस यांचे नवजाि, त्ांचा व्ापार व त्ांचे पररणाम यांवर फे्ड 

पीअसथा अिेक वषगे चलनहत आले आहेत. त्ांच्ा दोि लेखांमधूि काही 

मानहती घेतली आहे, तसेच त्ांचे नवश्ेषणही. यांपैकी पनहला लेख 

५ िोव्ेंबर २००९ रोजी ‘द िायटट्ोजि नफक् : ब्रेनकंग अ कॉस्टली 

ॲनडक्शि’ या मरळयाखाली प्रकाचशत झाला. दसुरा लेख ७ जुलै 

२०११ रोजी ‘फॉसे्ट : अ नकनटकल ररसोसथा नमसयूजड ॲण्ड िाऊ 

रनिंग लो’ या िावािे प्रकाचशत झाला. दोन्ी लेख इंटरिेटवर सहज 

सापडू शकतील. नवजाि नवश्ाच्ा बाहेरदेखील निसगाथाच्ा या नवराट 

लीला सोप्ा पद्धतीिे समजू इव्च्छणाऱया प्रत्ेकासाठी हे लेख वाचिीय 

ठरतात. प्रस्तुत पुस्तकातील फॉस्रसवरील मानहतीचे तीि नवशेष स्ोत 

आहेत. अमेररकी वैजानिक डेव्व्ड वक्ारी इंचजिीअररगं चशकवतात. 

परंतु, केवळ चसव्व्ल िवे्, तर पयाथावरणाचे व समुद्राचे देखील. 

‘सायंनटनफक अमेररकि’ माचसकाच्ा जूि २००९च्ा अंकात ‘फॉस्रस 

: अ लूनमंग कायचसस’ िावािे त्ांिी एक लेख चलनहला होता (पृष् 

५४-५९). सामान् वाचकांसाठी चलनहलेला हा लेख आजही चचाांसाठी 

आचण नवनवध संदभाांसाठी उपयोगात आणला जातो. फॉस्रसवर 

झालेल्ा शोधांचे संकलि करूि त्ावर िेमकी, पण नवस्तृत शोध-

समीक्षा९४ वास्ाव व्स्मलिे २००० साली चलनहली होती. त्ा समीक्षेचे 

संदभथा निरनिराळया वैजानिक सानहत्ात सापडतात. नतसरा स्ोत आहे, 

स्वीडिच्ा ‘स्टॉकहोम एन्व्ायरन्ेटि इव्न्स्टट्ूट’मधील शास्त्रज आिपो 

रोजमररि. यांिी फॉस्रसच्ा संसाधिांवर आचण व्ापारावर अिेक 

वषगे संशोधि केले आचण या नवषयावर अिेक लेख व पुस्तकेही चलनहली 

आहेत. हे लेख संथिेच्ा वेबसाईटवर तसेच वृत्परिांत वा माचसकांत 

नमळू शकतात. भारतात कृनरिम खते व युररया यांच्ा अनतरेकी वापरामुळे 

झालेले दषु्पररणाम जाणणासाठी तुमचा पररचय कुणा शेतकरी कुटंुबाशी 

िसल्ास, योजिा आयोगाचा शेतीवरील कुठलाही अहवाल तुम्ही वाचू 

शकता. युररया ज्ा प्रमाणात आपल्ा चहू-बाजूं िा पसरला आहे, त्ाच 

प्रमाणात त्ाच्ा दषु्पररणामांवरचे शोधगं्ररही आहेत. या नवषयावर बरेच 

काळ संशोधि करणाऱयांमध्ये अहमदाबादच्ा नवजय पॉल शमाथा यांचे िाव 

आहे. हे ‘भारतीय प्रबंध संथिे’चे कृषी अरथाशास्त्रज आहेत. खतांवरील 

भारतीय िीतीबद्दलची मानहती ‘केन्द्रीय रसायि व उवथारक मंरिालया’च्ा 

आचण ‘फनटथालायझर असोचसएशि ऑफ इंनडया’च्ा वेबसाईटवर नमळाली. 

मातीच्ा उवथारतेबद्दल सखोल मानहती एका पाठ्पुस्तकातूि९५ नमळाली.

आपल्ाकडे शेतकरी व शेती यांच्ा व्थितीबद्दलची मानहती 

फारच एकांगी असते. शेतीच्ा प्रत्ेक पैलूबद्दलची मानहती, त्ाबद्दलचे 

सानहत् आचण संदभथा शोधणात हैदराबादच्ा जी.व्ी.रामांजिेयुलू 

यांचे सहकायथा लाभले. त्ांचे नमरि प्रेमािे त्ांिा रामू असे संबोधतात. 

भारतातील शेतीनवषयक सखोल जाि असणाऱयांमध्ये रामांजिेयुलू यांचे 

िाव घेतले जाते. कृनषनवजािात डॉक्रेट झाल्ािंतर नमळालेली सरकारी 

िोकरी सोडूि शेतकऱयांसोबत काम करणारी एका सामाचजक संथिा९६ ते 

चालनवतात. 

मातीत असणाऱया जीवाणूं बद्दल बरीच मानहती उपलब्ध आहे; 
९२. लेख | तनकोला नोसेंगो २००३, ‘फप्ट्वलाइज्ड टू डेथ’, ‘नेचर’, नेचर पस्लिशशगं ग्रुप, लंडन। खंड : ४२५, पृष् : ८९४-८९५

९३. प्टप्पणदी | माक्व  सटन २०११, ‘टू मच ऑफ अ गुड धथगं’, ‘नेचर’, नेचर पस्लिशशगं ग्रुप, लंडन। खंड : ४७२, पृष् : १५९-१६१

९४. शोधतनिंध | वास्ाव स्स्ल २०००, ‘ फॉफिरस इन ि एन्वायरन्ेन: नॅचरल फ्लोज ॲण्ड ह्यमुन इंटरप्फयरंसेस’, ‘ॲन्युअल ररवह्य ूऑफ एनजवी ॲण्ड ि एन्वायरन्ेन’, ॲन्युअल ररवह्यजू, 
पालो आल्ो, कॅशलफोतन्वया, संयुक् राज् अमेररका। खंड : २५, पृष् : ५३-८८ 

९५. पुस्तक | एन.एन. गोस्वामदी आणण इतर (संपािक) २०१२, ‘फंडामेंटल् ऑफ सॉइल सायंस’, इंप्डयन सोसायटदी फॉर सॉइल सायन्स, पूसा, नवदी हिल्दी। एकूण पृष्संख्ा : ७२८

९६. पत्ा | सेंटर फॉर ससे्टनेिल ॲग्रदीकल्चर, १२-१३-४४५, माग्व रिमांक १, तारनाका, शसकंिरािाि, ५०००१७, तेलंगणा। ईमेल : ramoo@csa-india.org
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फँ्कचलि नकंग१०० आचण अल्बटथा हॉवडथा१०१ यांची पुस्तके इंटरिेटवर 

सहज सापडतात.

भारतात नपकांच्ा अवशेषांिा जाळूि टाकणाच्ा पद्धतीबाबतची 

मानहती िवी नदल्ीतील ‘पुसा’व्थित ‘िॅशिल अकॅडमी ऑफ 

ॲग्रीकलचरल सायन्स’च्ा एका िीनतपरिातूि१०२ घेतली आहे.

मलाचे थलात नवसज्जन
लडाखच्ा पारंपररक शौचालयांची मानहती 

सोपाि जोशी व ताशी मोरुप यांच्ा एका 

अहवालातूि घेतली आहे. नदल्ी येरूि 

निघणाऱया ‘डाऊि टु अरथा’ या माचसकाच्ा ३० 

िोव्ेंबर २००३च्ा अंकात हा अहवाल छापला 

होता. मरळा आहे, ‘लडाख : ऑल स्टोन्स टन्डथा’.

माराची सुब्बुरामि यांची मुख् भाषा 

तनमळ असूि, ते कामापुरतीच इंग्रजी जाणतात. नतरुचचरापल्ी१०३ 

मधील त्ांच्ा कामाबद्दलची मानहती, चेन्नई येरील परिकार नवश्िारि 

गणपती यांिी चलनहलेल्ा एका पुस्तकात नमळाली. ‘द अिचाटगेड पार : 

स्ोप्स जिवी इि सॅनिटेशि ॲण्ड इकोसॅि’ िावाचे हे पुस्तक ‘स्ोप’िेच 

छापले आहे.

ऊिो नविलिाड हे स्वीडिच्ा ‘स्टॉकहोम एन्व्ायरन्ेटि 

इव्न्स्टट्ूट’चे वररष् सल्ागार आहेत. अिेक वृत्परिांत व माचसकांत 

त्ांचे लेख व मुलाखती छापल्ा गेल्ा आहेत. काही लोक त्ांिा 

इकोसॅिचे प्रणेतेही म्हणतात. १९७८ मध्ये चलनहलेल्ा त्ांच्ा पुस्तकाचा 

प्रचंड खप झाला. त्ांच्ा मानहतीचा उपयोग करूि २००४ मध्ये 

९७. पुस्स्तका | ओम प्रकाश रूपेला आणण इतर २०११, ‘ऑफ सॉइल, सस्सिडदीज ॲण्ड सहिकायवल: अ ररपोट्व ऑन शलव्हिगं सॉइल्’, ग्रदीनपदीस इंप्डया सोसायटदी, िंगळुरु। एकूण पृष्संख्ा: ६०

९८. पुस्तक | डेव्हिड सदी. कोलमन आणण इतर (संपािक) २००४, ‘फंडामेंटल् ऑफ सॉइल इकोलॉजदी’, एलसेव्हिअर ॲकॅडेतमक प्रेस, िशलगंगटन, मॅसेच्ुसेट्टस, संयुक् राज् अमेररका। 
एकूण पृष्संख्ा : ३८६

९९. पुस्तक | ॲलेक्ँड्ा िोत व िोजे िेतनतेज २००५, ‘ि इंपॉटगंस ऑफ सॉइल ऑगवेतनक मॅटर’, ‘एफ.ए.ओ. सॉइल् िुलेप्टन : ८०’, फूड ॲण्ड ॲग्रदीकल्चर ऑग्वनायजेशन, रोम, इटलदी। 
एकूण पृष्संख्ा : ७८

१००. पुस्तक | एफ. एच. प्कंग १९११, ‘फाम्वस्व ऑफ फॉटवी सेंच्ुरीज’, प्रोजेक् गुटनिग्व, सॉल् लेक शसटदी, उटाि, संयुक् राज् अमेररका

१०१. पुस्तक | अल्बट्व िॉवड्व १९४३, ‘ॲन ॲग्रदीकल्चरल टेस्टामेन’, ऑसिफड्व युतनहिशस्वटदी प्रेस, लंडन

१०२. नदीततपत्र | हिमांशु पाठक आणण इतर २०१२, ‘मॅनेजमेन ऑफ रिॉप रेशसड्ूज इन ि कॉनेक्स्ट ऑफ कॉन्सववेशन ॲग्रदीकल्चर’, पॉशलसदी पेपर ५८, नॅशनल अकॅडमदी ऑफ ॲग्रदीकल्चरल 
सायन्सेस, नवदी हिल्दी

१०३. पत्ा | सोसायटदी फॉर कम्ुतनटदी ऑग्वनायजेशन ॲण्ड पदीपल् एज्ुकेशन, प्ॉट नंिर ४०, रामशलगं नगर, I स््टदीट, वेस्ट एसिटेंशन, ततरुचचरापल्दी ६२०००३, तातमळनाडु। फोन : 
०४३१-२७७४१४४, ईमेल : scopeagency१९८६@gmail.com
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पण त्ा मानहतीची योग्य जाण असणारे कमीच. हा नकचकट नवषय 

अनतशय प्रेमािे आचण शांतपणे समजावूि देणाबद्दल कृनषवैजानिक 

ओम प्रकाश रूपेला यांचे आभार. सूक्ष्मजीव-वैजानिक ओम 

प्रकाश रूपेला यांचे चशक्षण, अध्यापि आचण शोध त्ांिा सहजच 

मातीच्ा निकट घेऊि गेले. आंतरराष्टट् ीय संथिांिी हैदराबाद येरे 

थिानपत केलेल्ा ‘इकीसेट’ या संथिेत त्ांिी अिेक वषगे काम केले. 

औपचाररक कृनषनवजािाच्ा भीतीिे त्ा नवश्ातूि ओम प्रकाश 

रूपेला बाहेर पडले आचण देशभरातील छोट्ा-मोठ्ा संथिांमध्ये 

व शेतकऱयांमध्ये राहूि काम करू लागले. जनमिीची उवथारता आचण 

जीवाणू या नवषयांवर सुलभ सानहत्९७ चलहीत रानहले. त्ांच्ा 

साधिेिे आचण सहजतेिे नकतीतरी लोकांच्ा आयुष्ाला स्पशथाले 

आहे. ऑक्ोबर २०१५ला त्ांचा आकव्स्मक मृत्ू झाला. त्ांिा 

आदरपूवथाक रिद्धांजली.

शेतीवर होणाऱया जीवाणूंच्ा प्रभावाबद्दलची मानहती काही 

पुस्तकांतूि उचलली आहे. यात दोि पुस्तकांचा९८,९९ उल्ेख मुख्त्वे 

करावासा वाटतो.



एक सचचरि पुस्तक१०४ काढले गेले व ते निःशुल्क वाटले जाते. 

इंटरिेटवरही ते निःशुल्कच उपलब्ध आहे. इकोसॅि पद्धतीची सवथा 

मूलभूत मानहती एकनरित बघू इव्च्छणाऱया सगळयांसाठी इंग्रजीत 

छापलेले हे पुस्तक खूपच कामाचे आहे. नब्रटि निवासी पॉल कॅलवटथा 

दर रंडीत केरळात१०५ येऊि राहतात. त्ांचे काम आचण त्ा कामाचा 

प्रभाव नकत्ेक नठकाणी नदसूि येतो. अिेक लोक यासाठी त्ांचे 

आभार माितात. पॉल हे एकांतनप्रय व संकोची वृत्ीचे आहेत आचण 

ते आपल्ा कामात मग्न राहतात. त्ांिा भेटणे वा त्ांच्ाशी बोलणे 

सोपे िाही. फोिवरच्ा संभाषणातूिच त्ांच्ाकडूि मानहती नमळाली. 

मलापासूि खत बिवणावरच िवे्, तर शुचचतेवर चलनहल्ा 

गेलेल्ा महत्पूणथा पुस्तकांमध्ये जोसेफ जेचकिन्स यांचे ‘द ह्ूमेन्ॉर 

हँडबुक’ एक होय. सोप्ा व रंजक भाषेत चलनहलेले हे पुस्तक 

हसवता-हसवता नकतीतरी गहि तथ्े समोर आणते. जोसेफ यांचे 

पुस्तक रोडे चभन्न आहे. कारण यात इतरांिी काय करावे याबद्दलचे 

प्रवचि िाही. हे पुस्तक त्ांच्ा शेतीच्ा अिुभवांवर बेतले आहे. 

शेती नवषयावरच्ा दबुपोध वैजानिक मानहतीचे त्ांिी संकलि 

केले. त्ांचे चलखाण अनतशय व्ावहाररक आचण प्रेरणादायी आहे. 

केवळ मजकुरासाठी िवे्, तर शैलीसाठी देखील! शुचचतेसाठी 

कायथा करणाऱया सवाांिाच ते उपयोगात येईल. त्ांच्ा वेबसाईटवर 

शेतीनवषयीची बरीच रंजक मानहती आचण पुस्तकाची १९९५ची 

प्ररम आवृत्ीदेखील निःशुल्क उपलब्ध आहे. नदल्ीतील ‘गांधी 

शांती प्रनतष्ाि’च्ा ‘गांधी मागथा’ िामक माचसकात २०१२ मध्ये 

त्ांच्ावरील एक लेख आला होता. हा लेख वाचल्ावर एका 

वाचकािे, पुस्तकाची भारतीय आवृत्ी१०६ त्ांच्ा परवािगीिे इंदोरहूि 

प्रकाचशत केली. अमेररकी वास्तुरचिाकार व चशक्षक असलेले 

चसम फाि डेर ररि यांिी चलनहलेले शौचालयांच्ा रचिेवरचे एक 

पुस्तक१०७ आठवणीत राहील असे आहे. या पुस्तकात तज्ज्ञांसाठी 

अमाप मानहती असूि स्वतः शौचालये कसे बिवावे यानवषयीच्ा 

सूचिा चचरिांच्ा माध्यमातूि नदल्ा आहेत. नहन्ी भाषेत असेच एक 

पुस्तक१०८ १९५७ मधे्य प्रकाचशत झाले होते. त्ाची िवी आवृत्ी 

२०१५ मधे्य आली आहे.

बंगळुरू येरील अघ्थाम् १०९ िामक संथिा जलसंग्रहाचा व 

शुचचतेचा प्रसार करणासाठी अिेक कामे करते. कृषी नवद्यापीठातील 

मृदानवजाि नवभाग व रसायिशास्त्र नवभाग यांच्ासोबत 

मूरिातील उवथारकांचा नहशोब लावणे हे या कामांपैकीच एक होय. 

सी.ए.रिीनिवासमूतवी या शोधामागचे प्रमुख वैजानिक आहेत. 

इकोसॅिसारख्ा नवचारावर काम करणासाठी ‘अघ्थाम् ’ देशभरातील 

नकतीतरी संथिांिा सहयोग व आधार देते. मूरिातील उवथारकांिा 

वाळवूि ‘सू्टवाईट’ पावडर बिवणावर िेपाळ येरे संशोधि झाले 

आहे. एका नठकाणाहूि दसुऱया नठकाणी पावडर िेणे सोपे जाते. 

तसेही मूरिात उवथारके फार काळ नटकत िाहीत. यासंबंधी काही 
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सीताराम िायक यांच्ाशी sitramnayak@yahoo.co.in वर 

संपकथा  होऊ शकतो. ओरदोस शहरातील इकोसॅिच्ा अपयशाबद्दल 

अिेक वृत्परिांत व माचसकांत लेख आले. काही संशोधकांिीही 

त्ाबद्दल चलनहले आहे. या अपयशावरील पनहला लेख ३० जुलै 

२०१२ रोजी इंटरिेटवर आला. इंगं्डच्ा ‘द गानडथायि’ दैनिकािे 

देखील हा लेख छापला होता. त्ाचे शीषथाक आहे, ‘वलडथास्  नबगेस्ट 

इको-टॉयलेट प्रोजेक् एण््डस इि फेल्ुअर’. याचे लेखक आहेत, वू 

शाि. ‘स्टॉकहोम एन्व्ायरन्ेटि इव्न्स्टट्ूट’च्ा आिपो रोजमेररि यांिी 

ओरदोस येरील इकोसॅि वापरणातील उचणवा एका नवस्तृत लेखाद्ारे 

मांडल्ा. त्ा लेखाचे शीषथाक आहे, ‘इज अबथाि सॅनिटेशि पॉचसबल? 

लेसन्स फ्ॉम ओरदोस, चायिा’.

www.ecosanres.org व www.susana.org या दोन्ी 

वेबसाईट्सवर इकोसॅिबद्दल भरपूर मानहती निःशुल्क उपलब्ध आहे. 

येरेच तज्ज्ञांचे पत्े आचण त्ांच्ाशी संपकथा  करणाचे इतर मागथादेखील 

नदले आहेत. तसेच शोधनिबंधही आहेत. इकोसॅिवरील त्ांची अचूक 

‘फॅक्शीट’ वाचायलाच हवी.

मलदश्जन
वे्लच्ा नवषे्त असलेल्ा लोहकणांबद्दलची मानहती व्व्क्र 

स्मेटाचेक यांच्ाकडूि नमळाली. ते नवख्ात जीवशास्त्रज आहेत व 

समुद्री जीवशास्त्रात त्ांचे प्रावीण आहे. उत्राखंडच्ा भीमताल 

गावात जन्लेले व्व्क्र स्मेटाचेक 

शालेय चशक्षणािंतर जमथािीला निघूि 

गेले. तेरे चशक्षण पूणथा करूि ते 

संशोधिात व अध्यापिात रमले. 

ब्रेमरहावि शहरातील सुनवख्ात संथिा ‘आलफे्ड वेगिर इव्न्स्टट्ूट 

फॉर पोलर ॲण्ड मरीि ररसचथा’शी ते संलग्न होते. सुनवख्ात 

अमेररकी समुद्रशास्त्रज जॉि मानटथाि यांच्ा कामामधूि त्ांिा 

समुद्रातील लोहकणांच्ा कमतरतेबद्दल मानहती नमळाली. जॉि 

यांिी यासंदभाथातील आपली मौचलक संकल्पिा मांडली होती. जॉि 

यांच्ा मृत्ूिंतर त्ांच्ा नमरिांिी एका मोठ्ा प्रयोगाच्ा आधारािे ही 

संकल्पिा चसद्ध केली. दचक्षण महासागरात वे्लच्ा नविाशाबरोबरच 

नकलदेखील संपुष्टात येऊ लागल्ाचे व्व्क्र यांिा आपल्ा 

शोधादरम्ाि लक्षात येत होते. तेव्ा वे्ल हेच लोहकणांचे स्ोत 

असावेत, अशी शंका त्ांच्ा मिात आली. यािंतर ते या शोधामागे 

लागले. दचक्षण महासागरातील लोहकणांच्ा अव्स्तत्वाचा संबंध 

वे्लच्ा नवषे्शी जोडणारे अिेक पुरावे त्ांिी हळूहळू एकरि केले. 

वे्लची संख्ा वाढवणाचा सगळयात सोपा उपाय म्हणजे लोहकण 

असणारी माती समुद्राच्ा पृष्भागावर पसरवणे. यामुळे वे्लचे खाद्य 

असलेले प्वक व नकल यांची संख्ा वाढेल. याचा आणखी एक 

मोठा फायदा असल्ाचा त्ांिा अंदाज आला. प्वकांवर तगणारे 

अिेक जीव आपले जीविचक पूणथा झाल्ावर समुद्रात बुडतात. 

त्ांच्ा शरीरातील काबथाि समुद्रतळाशी जमा होतो. प्वके या 

काबथािला वातावरणातूिच काबथाि-डाय-ऑक्ाईड गॅसच्ा स्वरूपात 

शोषूि घेतात. प्वकांची वाढती संख्ा वातावरणातील काबथािचे 

प्रमाण कमी करूि तापमािवाढ रोखणास सहाय्यक ठरू शकते. 

हे चसद्ध करणासाठी भारताचे व जमथािीचे सरकार संयुक्तपणे अिेक 

प्रयोग करत आहे. या प्रयोगांत व्व्क्र यांचे िाव अग्रणी आहे. 

त्ांच्ाकडूि तऱहेतऱहेची उपयुक्त मानहती व दृनष्टकोि नमळाला आहे. 

या सहयोगासाठी त्ांचे सदैव ऋणी राहू.
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